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Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2022

O Prefeito Municipal de Planaltino, Bahia, usando de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei Federal nº. 10.520/02, com a aplicação subsidiaria da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores, resolve Homologar o Processo Licitatório, modalidade Pregão Presencial de Registro
de Preços Nº 002/2022 e que tem por OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
material de consumo para a Prefeitura municipal de Planaltino – Bahia, tudo de acordo com
critérios estabelecido no Edital e seus anexos.

LICITANTES VENCEDORAS
COMERCIAL MF XAVIER LTDA – ME, CNPJ: 13.388.69/0001-94
Lote 01 - Valor R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais).
Lote 03 - R$ 501.500,00 (quinhentos e um mil e quinhentos reais)
JOSEMAR FEREERIRA RIBEIRO – ME - CNPJ: 10.481.197/0001-81
Lote 02 – valor global: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
Lote 02 – valor global R$ 31.300,00 (trinta e um mil e reais).

Registre-se, Cumpra-se, Publique-se e Lavre-se o Contrato.

Planaltino, 01 de abril de 2022.

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 010/2022
O Prefeito Municipal de Planaltino, Bahia, usando de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei Federal nº. 10.520/02, com a aplicação subsidiaria da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores, resolve Homologar o Processo Licitatório, modalidade Pregão Eletrônico para
Registro de Preços SRP nº 010/2022 que tem por objeto: Pregão Eletrônico de Registro de Preços
para eventual aquisição de material permanente para o Fundo Municipal de Saúde de Planaltino,
conforme Proposta nº 11394.887000/1210-02, Edital e anexos.
LICITANTES VENCEDORAS
LOTE 01
PESENTI E PELAIS LTDA - CNPJ nº 02.776.642/0001-02

Valor global: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
LOTE 02
MAXWELL DE NOVAES SANTOS – ME - CNPJ: 14.625.838/0001-85
Valor global: R$ 9.888,00 (nove mil oitocentos e oitenta e oito reais)

LOTE 03
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 32.593.430/0001-50,

Valor global: R$ 21.990,00 (vinte e um mil e novecentos e noventa reais)
LOTE 04
K.C.R. INSDÚTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.251.627/0001-90

Valor global: R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais)

Registre-se, Cumpra-se, Publique-se e Lavre-se o Contrato.

Planaltino, 01 de abril de 2022.

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
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REF: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2022
Processo Administrativo nº 050/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022
1
Ao 01 (PRIMEIRO) dia do mês de abril de 2022, presente de um lalo o Município de
Planaltino, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.769.021/0001-18,
com sede na Avenida André Magalhães nº 188, Centro, Planaltino - BA, neste ato representado pelo
Senhor Prefeito, Sr. Ronaldo Lisboa da Silva, brasileiro, maior, capaz, inscrito no CPF nº 374.108.90525, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado promitente COMPRADOR a
sociedade empresária EVANILDO JOSEMAR FERREIRA RIBEIRO EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 10.481.197/000191, com sede na Rodovia Góes Moraes nº 161 A, Centro, Planaltino – Ba, na pessoaa do seu representante
legal, Senhor , EVANILDO JOSEMAR FERREIRA RIBEIRO portador do documento de identidade n° 52.735.288-3
emitidos por SSP/BA e dos CPF nº 000.837.615-86, residente na Rua Góes Moraes nº 169 A, Centro,
Planaltino – Ba, doravante denominada promitente fornecedora, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°
8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002, e demais
normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
002/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam a
presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores
e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futuras aquisições pelo Município
de PLANALTINO, Bahia:

OBJETO Pregão Presencial de Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo
para a Prefeitura municipal de Planaltino – Bahia, tudo de acordo com critérios estabelecido no
Edital e seus anexos.
Frangos e derivados
LOTE 02
Item Descrição

Unid.

qtd

marca

valor
unit.

valor total
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Pão de leite peso: 50g, tamanho uniforme.
Embalagem: plástica, estéril e descartável contendo o
número de pães conforme cronograma por escola
fornecido pela Secretaria de Educação. Os pães
deverão ser entregues em sacos plásticos
Unid.
1 transparentes, estéreis e descartáveis. O transporte
deverá ser feito em caixas plásticas apropriadas e não
em caixas de madeira ou papelão. Não
serão aceitos pães amassados. Fabricação no máximo
até o dia anterior a entrega. Não serão aceitos pães
fabricados há mais de dois dias do dia da entrega.
Pão Francês de 50g, tamanho uniforme, Embalagem:
plástica, estéril e descartável contendo o número de
pães conforme cronograma por escola fornecido pela
Secretaria de Educação. Os pães deverão
ser entregues em sacos plásticos transparentes,
2 estéreis e descartáveis. O transporte deverá ser feito Unidade
em caixas plásticas apropriadas e não em caixas de
madeira ou papelão. Não serão aceitos pães
amassados. Fabricação no máximo até o dia anterior
a entrega. Não serão aceitos pães fabricados há mais
de dois dias do dia da entrega.
Pão para Hot Dog com 50g tamanho uniforme.
Embalagem: plástica, estéril e descartável contendo o
número de pães, em média 10 unidades por pacote.
Os pães deverão ser entregues em sacos
Pacote
3 plásticos transparentes, estéreis e descartáveis. O
transporte deverá ser feito em caixas plásticas
apropriadas e não em caixas de madeira
ou papelão. Não serão aceitos pães amassados.
Validade mínima de 8 dias.

5.000

PONTOX

R$ 0,70

R$ 3.500,00

PONTOX

R$ 0,70

R$ 3.500,00

PONTOX

R$ 7,50

R$ 15.000,00
R$ 22.000,00

5.000

2.000

TOTAL

LOTE 04
ITEM DESCRIÇÃO

UNID.

1 Abacaxi

KG

2 Abóbora

KG

3 Ainpim

KG

4 Alface (molhos)

UND

5 Banana da Prata

KG

6 Banana da Terra

KG

7 Batata Doce

KG

8 Batata Inglesa

KG

9 Beterraba

KG

10 Cebolinha (molhos)

UND

11 Cenoura

KG

12 Chuchu

KG

QTD

marca

300 shibasaki
200 shibasaki
200 shibasaki
500 shibasaki
200 shibasaki
200 shibasaki
150 shibasaki
300 shibasaki
100 shibasaki
150 shibasaki
200 shibasaki
100 shibasaki

valor unit.

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

valor total

5,00
3,10
3,40
3,00
3,40
5,40
5,00
7,90
5,00
3,40
10,50
4,40

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.500,00
620,00
680,00
1.500,00
680,00
1.080,00
750,00
2.370,00
500,00
510,00
2.100,00
440,00
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13 Coentro (molhos)

UND

14 Couve Manteiga

UND

200 shibasaki
100 shibasaki

15 Goiaba

KG

16 Laranja

KG

17 Limão

DZ

18 Mamão

KG

19 Manga

KG

20 Maracujá

KG

21 Melancia

KG

22 Pepino

KG

23 Pimentão

KG

24 Quiabo

KG

25 Repolho

KG

26 Tomate

KG

27 Melão

KG

70 shibasaki

28 Cebola (ROXA/BRANCA)

KG

29 Maçã

KG

100 shibasaki
150 shibasaki

30 Amendoin Seco

KG

31 Milho in natura (Espiga)

UND

100 shibasaki
350 shibasaki
100 shibasaki
150 shibasaki
150 shibasaki
260 shibasaki
500 shibasaki
50 shibasaki
90 shibasaki
45 shibasaki
60 shibasaki
300 shibasaki

220 shibasaki
700 shibasaki

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3,40
5,00
6,00
4,80
5,40
6,00
4,40
3,30
3,25
4,40
8,00
5,95
8,00
9,80
5,40
10,50
7,50
6,30
2,80

TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

680,00
500,00
600,00
1.680,00
540,00
900,00
660,00
858,00
1.625,00
220,00
720,00
267,75
480,00
2.940,00
378,00
1.050,00
1.125,00
1.386,00
1.960,00
R$ 31.300,00

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as
quantidades mínimas de carga para transporte terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 10.520/2002, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de PLANALTINO não será obrigado à
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão eletrônico para Registro de Preços referência, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das
partes.
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2.4 – Além das hipóteses previstas no edital, o cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e
condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 10 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega do qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior a
4
50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado, mediante a efetiva entrega dos materiais/serviços, com apresentação da
fatura devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de fornecimento enviada
pela Prefeitura Municipal ou Fundo Municipal de Saúde de Fundo Municipal de Educação, Fundo municipal
de Assistência Social.
3.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o
pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados todos os documentos de regularidade fiscal.
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de no máximo 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi
feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
4.2.1 – A entrega será feita no setor solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedidas pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito
de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.2.2 - Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante
vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendose, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
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4.3 - Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à
licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata e
no edital.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o órgão/setor solicitante não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
5 pena de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 3
(três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 (três) dias.
4.6 – A Setor competente terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplicar a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar toda e qualquer informação à licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Contrato;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente
atestada e sem irregularidades;
5.1.5 – Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação, de qualquer sanção para o exercício do direito de
defesa;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital e conforme solicitação da
municipalidade.
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ATA, isentando o Município de qualquer
responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações
trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de
demanda.
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5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com
perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer),
como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer
acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.

6

5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a
terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas,
dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município,
e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no
quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado.
5.2.9. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração que porventura venha a sofrer em seu
contrato social;
5.2.10. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93;
5.2.11. Demais obrigações constantes do edital e termo de referência
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à
do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante
o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela
Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão, de detentor da ata ou
contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
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7.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

7

7.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
7.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
7.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
7.1.9. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme
Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de
mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no
mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
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9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de anulação do registro de preços, a critério da
Administração; observada a legislação em vigor;

8 9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora,
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por qualquer órgão/setor desta
Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
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13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
eletronico, tipo menor preço por lote, sendo que as compras poderão ser feitas por itens individuais dentro
de cada lote.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9

14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão presencial para Registro de Preços SRP n° 002/2022 e proposta
da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e n° 8.666/93 e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de MARACÁS– BA, como único competente para dirimir quaisquer
ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas
abaixo.

PLANALTINO, 01 deabril de 2022.

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
Contratante

EVANILDO JOSEMAR FERREIRA RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 10.481.197/0001-91

DETENTORA DA ATA

Testemunhas:
1.____________________________________

2. ________________________________

CPF nº: _______________________________

CPF nº: ____________________________

PUBLICAÇÃO
Nos termos do § único do artigo 61 da Lei Federal nº
8.666/93, a Prefeitura Municipal de Planaltino, publica o
presente contrato no Diário Oficial do Município:
https://www.planaltino.ba.gov.br/Site/DiarioOficial
Para que seja dado o fiel cumprimento para produção dos seus
efeitos de direito
01 de abril de 2022.

ISABELA Santos de Souza
CPF de nº 056.515.525-37

PARECER JURÍDICO

Esta Minuta de Ata de Registro de Preços obedece aos
requisitos legais e atende a todas as formalidades
exigidas pela lei 8.666/1993 e 10.520/2002, estando de
acordo com as respectivas disposições legais, motivo
pelos quais OPINAMOS PELA APROVAÇÃO, nos
termos do par. Único do artigo 38 da lei de licitações.

Israel Miranda Soares
ADVOGADO
OAB/BA nº: 47.529
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REF: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2022
Processo Administrativo nº 050/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022
1
Ao 01 (PRIMEIRO) dia do mês de abril de 2022, presente de um lalo o Município de
Planaltino, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.769.021/0001-18,
com sede na Avenida André Magalhães nº 188, Centro, Planaltino - BA, neste ato representado pelo
Senhor Prefeito, Sr. Ronaldo Lisboa da Silva, brasileiro, maior, capaz, inscrito no CPF nº 374.108.90525, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado promitente COMPRADOR a
sociedade empresária empresas COMERCIAL MF XAVIER LTDA- ME, inscrita sob o CNPJ: 13.388.691/0001-94,
com sede na RUA JERICÓ, 92 - SÃO JUDAS TADEU. Cep: 45.204-233, Jequié/Ba, na pessoa a do seu
representante legal, Senhor , Francisco Xavier Junior, portador do documento de identidade n° 792305981
emitidos por SSP/BA e dos CPF nº 010.737.565-64, residente na Rua Urval Miranda, São Judas Tadeu, Jequié Ba, simplesmente denominadas de FORNECEDOR, doravante denominada promitente fornecedora, nos
termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94,
Lei Federal n° 10.520/2002, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação
modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 002/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do
processo administrativo próprio, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da
Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futuras aquisições pelo Município
de PLANALTINO, Bahia:

OBJETO Pregão Presencial de Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo
para a Prefeitura municipal de Planaltino – Bahia, tudo de acordo com critérios estabelecido no
Edital e seus anexos.
Frangos e derivados
LOTE 01
ITEM

01

02

PROPOSTA DE PREÇOS
DESCRIÇÃO
Achocolatado em pó instantâneo, Saco em polietileno
leitoso. Ingredientes indispensáveis: Açúcar, cacau
em pó, leite em pó, com aroma natural, sem corantes
artificiais. Deve constar na embalagem a data de
fabricação e prazo de validade.
Açúcar Cristal, Branco, em embalagem 1kg,
embalagem resistente e transparente, com data de
fabricação e prazo de validade de no
mínimo 12 meses

MARCA

UNID

QUANT.

APTI

KG

170

VALE BAHIA

KG

2500

UNIT.

13,00

5,65

V. TOTAL

2.210,00

14.125,00
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03

Aveia em flocos finos, embalagem de 250g com
identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação
e validade. Validade mínima de 6
meses a contar da data da entrega.

APTI

PC
T

100

04

Arroz Integral “tipo 1”, classe longo e fino, embalagem
plástica resistente e transparente com a data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 06
meses, com registro no Ministério da
Agricultura.

CATARINAO

KG

2500

Arroz parabolizado embalagem plástica resistente e
transparente com a data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 06
meses, com registro no Ministério da Agricultura.

KG

1000

05

2

06

Feijão carioca, tipo 1, embalagem plástica resistente e
transparente, com identificação do produto, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e
validade. Validade mínima
de 6 meses a contar da data da entrega.

07

Feijão fradinho, embalagem plástica resistente e
transparente, com identificação do produto, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 6 meses a
contar da data da entrega.

08

Feijão preto, embalagem plástica resistente e
transparente, com identificação do produto, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 6 meses a contar da
data da entrega.

09

Farinha de mandioca fina in natura, embalagem
plástica resistente e transparente, com identificação
do produto, valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação e validade. Validade mínima
de 6 meses a contar da data da entrega.

10

11

Farinha de tapioca, embalagem plástica resistente,
com identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação
e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar com a data da
entrega.
Farinha de trigo especial, com fermento, enriquecida
com ferro e ácido fólico, embalagem de 1 Kg, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação
e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da
data da entrega.

5,00

6,00

6,00

500,00

15.000,00

6.000,00

CATARINAO

KG

2500

KG

400

KG

100

KG

200

KG

100

KG

250

9,95

24.875,00

BDA

9,95

3.980,00

VALE BAHIA

TOZZO

10,90

7,00

1.090,00

1.400,00

TIA LU

9,40

940,00

CALHAU

7,75

1.937,50

PRIMOR

12

Farinha de trigo especial, sem fermento, enriquecida
com ferro e ácido fólico, embalagem de 1 Kg, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação
e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da
data da entrega.

KG

250

7,75

1.937,50

PRIMOR
13

14

Café torrado e moído, características adicionais selo
de pureza
ABIC - embalagem 250g, validade mínima de 12
meses. (Apresentar amostra em embalagem original)
Amido de milho, embalagem plástica resistente com
identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação
e validade. Validade mínima de 6
meses a contar da data da entrega.

KG 2500

40,00

100.000,00

MARIA ROSA

KG

200

14,00

2.800,00

NEILAR
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15

Proteína Texturizada de Soja, tipo A, embalagem de
500g, embalagem plástica resistente, identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional,
data de fabricação e validade.Validade mínima de 6
meses a contar da data da entrega.

16

Farinha láctea, embalagem de 400 g, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação
e validade. Validade mínima de 6
meses a contar da data da entrega.

17

Milho para pipoca 500g, com identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação e validade. Validade
mínima de 6 meses a contar da data da
entrega.

3

18

19

Floco de milho, pacote de 500g, embalagem de papel
ou filme
flexível de polipropileno transparente, resistente, deve
constar data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 6 meses.
Leite em pó integral pacote de 250g, embalagem com
identificação do produto, rótulo com valor nutriconal,
data de fabriação e
validade. Validade mínima de 6 meses.

PC
T
PC
T

21

PETYAN

22

Massa espaguete, embalagem de 500g, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação
e validade. Validade mínima de 6
meses a contar da data da entrega.

26

27
28

Milho de Mungunzá, embalagem de 500g, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação
e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da
data da entrega.
Fubá de Milho 500 g
Batata Palha – 500 g

350

PCT

2500

PCT

1200

KG

100

PCT

80

PCT

2500

PCT

450

PCT

100

PCT

250

PCT

400

PCT

500

PCT

100

4,30

1.505,00

2,99

7.475,00

PRONTU

FORTALEZA

25

PCT
CUCO
CUCO

Massa de lasanha embalagem de 500g, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação
e validade. Validade mínima de 6
meses a contar da data da entrega.

Massa tipo parafuso, embalagem de 500g, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação
e validade. Validade mínima de 6
meses a contar da data da entrega.

1.900,00

NESTLE

20

24

1.380,00

100
19,00

SAL LEBRE

23

6,90

ZAELI

Sal marinho, moído e refinado, embalagem de 1kg,
plástica, transparente, resistente com solda íntegra,
deve constar na embalagem: composição, registro,
peso líquido e prazo de validade
de no mínimo 1 ano a contar da data da entrega.

Massa para bolo, sabores variados, embalagem com
400g com identificação do produto, rótulo com
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data
de fabricação e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega.
Massa tipo argolinha, embalagem de 500g, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação
e validade. Validade mínima de 6
meses a contar da data da entrega.

200

9,40

3,30

7,00

3,60

5,40

11.280,00

330,00

560,00

9.000,00

2.430,00

NEILAR

4,30

430,00

SPAGUETO

4,30

1.075,00

SPAGUETO
CUCO

CUCO
CROCANTE

4,25

2,90

1.700,00

1.450,00
1.600,00

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VVVMHWUEMIYP0SRDFKJMFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
28 de Abril de 2022
16 - Ano - Nº 3203

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

16,00

29

4

30

31
32

33

34

35

36

37
38

39

40

41

BEBIDA DE SOJA SEM LACTOSE: sabor natural
enriquecido com cálcio, embalagem íntegra.
Fornecimento: embalagem tetrapak de
200ml.

YOKI

und

1000
3,90

ACHOCOLATADO DIET: - em pó, sem adição de
GOLD
açúcar, cacau em pó, mineral, maltodextrina,
vitaminas, emulsificantes lecitina de soja, antioxidante,
ácido ascórbico e aromatizante. embalagem com 200
gramas. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade,
quantidade do produto e
atender as especificações técnicas 310gr
Cacau em pó – 100% cacau – 200g
MALVALERIO

PCT

300

Xerém de Milho500 gr

CUCO

PCT

2500

Biscoito de coco de 400 g sabor e cor característicos,
textura crocante, embalagem de 400g, dupla face de
polietileno atóxico, com identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega.
Biscoito tipo cream-cracker, sabor e cor
característicos, textura crocante, embalagem de 400g,
dupla face de polietileno atóxico, com identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional,
peso, fabricante, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega.
Biscoito tipo Maisena sabor e cor características,
textura crocante, embalagem de 400g, dupla face de
polietileno atóxico, com identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso
fabricante, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega.
Biscoito tipo Maria sabor e cor característicos, textura
crocante, embalagem de 400g, dupla face de
polietileno atóxico, com identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso
fabricante, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar da d ata da
entrega.
Caldo de galinha e carne, com 24 unidades em cada
caixa (cartela).
Chá em sachê, diversos sabores de 50 g.

PETYAN

PCT

1000

Coco ralado, embalagem de 1 Kg, com identificação
do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional,
peso, fabricante, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar a
data da entrega.

PRONTU

Colorífico alimentício natural à base de urucum,
embalagem de 200g, com identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega.
Cominho em pó, embalagem de 200g, com
identificação doproduto, rótulo com ingredientes, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 6 meses a contar a data
da entrega.

CONDIR

pct

500

25,00

11,50
3,00

5,25

PETYAN

PCT

PCT

PCT

3.450,00
7.500,00

5.250,00

6.600,00

1200

5,50

PETYAN

12.500,00

1200

5,50

PETYAN

3.900,00

6.600,00

1200

5,50

ARISCO

CX

13

MARATÁ

CX

80

16,50
17,50

KG

100

KG

8

KG

6

30,00

12,50

6.600,00

214,50
1.400,00

3.000,00

100,00

CONDIR
42,00

252,00
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42

43

5
44

45

46

47

Creme de Leite, embalagem tetra pak, com 300 ml,
com identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação
e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega.
Ervilha em conserva, sache 170 gr, embalagem
plástica resistente, com identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega.
Extrato de tomates, sache 300g, com identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional,
peso, fabricante, data de fabricação e validade.
Validade mínima d e 6 meses a contar da
data da entrega
Adoçante liquido 100ml, rótulo com ingredientes, valor
nutricional,
peso, fabricante, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega
Fermento biológico 10gr, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação
e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega
Fermento em pó 100g, rótulo com ingredientes, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e
validade. Validade mínima
de 6 meses a contar da data da entrega

48

Leite de coco, embalagem com 500 ml, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar da
data da entrega.

49

Leite integral, embalagem plastica de 1 litro, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação
e validade. Validade mínima de 5
dias a contar da data da entrega.

50

Manteiga de 1ª qualidade, embalagem de com 500 g,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação e validade. Validade
mínima de 6 meses a contar da data da
entrega.

51

Margarina vegetal, com sal, embalagem com 500g,
teor mínimo de lipídios de 70%, rótulo com
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data
de fabricação e validade. Validade mínima de 6
meses a contar da data da entrega.

52

Molho de tomate pronto, embalagem de 340g, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação
e validade. Validade mínima de 6
meses a contar da data da entrega

53

Óleo de soja refinado, embalagem de 900ml, não
amassadas, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação
e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega.

MOCOCA
UND

350

UND

600

Unid.

500

UND

60

SACHÊ

80

UND

100

GF

450

LT

800

UND

90

UND

320

PCT

250

UND

2000

4,25

1.487,50

BONARE

4,20

2,30

2.520,00

1.150,00

DEZ +

4,50

270,00

MARATÁ

2,30

184,00

APTI

4,20

420,00

ITAQUARA

YUKA

6,15

6,30

2.767,50

5.040,00

BETANIA

26,00

2.340,00

NATUAL DA
VACA

8,60

2.752,00

CLAYBOM

2,15

537,50

BONARE

15,00

30.000,00

LIZA
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54

55

6
56

57

58

59

60

61

62

63
64
65
66
67
68
69
70

71

72

Queijo tipo parmesão ralado, embalagem de 100g.
Isento de bolor e ou mau aspecto de conservação,
conservado em embalagem
plástica atóxica, contendo marca, data da fabricação,
embalagem.
Orégano, embalagem com 200g, rótulo com
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data
de fabricação e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega.
Sardinha em óleo e molho de tomate, embalagem
com 130g, rótulo com ingredientes, valor nutricional,
peso, fabricante, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar da
data da entrega.
Tempero completo, embalagem 200g, rótulo com
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data
de fabricação e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega.
Vinagre de maçã, embalagem de 500ml (garrafa
plástica), atóxica, com identificação do produto, rótulo
com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação, validade e registro no Ministério
da Agricultura. Validade mínima de 6 meses,
a contar da data da entrega.

PCT

90

PCT

75

6,80

612,00

SOL

8,40

630,00

CONDIR

LT

250

6,80

1.700,00

SOMAG

PCT

64

5,60

358,40

QUERO
GF

100

REGINA

Alho graúdo, sem machucados e brotamentos. Não
devem estar
murchos.
NACIONAL
Azeite de dendê 500 ml, rótulo com ingredientes, valor
nutricional,
peso, fabricante, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar da data da
MIL
entrega.
Azeite doce de 500 ml, rótulo com ingredientes, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e
validade. Validade mínima
de 6 meses a contar da data da entrega.
COCINERO
Polpa de fruta (diversos sabores), embalagem de 1Kg,
identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação
e validade. Validade mínima de 6
meses a contar da data da entrega.
NUTRICAL
Ameixa com Calda (conserva)
OLÉ
Milho verde (conserva) sache 170 gr
FUGINI
Balas diversos sabores
ERLAM
Bombom de Choclate
NESTLE
Chantilly
AMELIA
Leite condensado 395ml
MOCOCA
Catchup 390g
RUAH
Maionese 200g
JULIETA
Iogurte, diversos sabores, embalagem plástica de
900ml, com identificação do produto, rótulo com
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data
de fabricação e validade.
Validade mínima de 30 dias a contar da data da
entrega.
BETANIA
Pirulito Coração 500 gr
ERLAM

4,30

KG

59
37,00

UND

27

UND

60

KG

UND

600

8,80

28,00

9,15

65
12,30

UND

600

KG

100

4,30
12,40
PCT

90
50,00
LT

430,00

50
26,51

UND

350

UND

100

UND

100

7,70
5,71
2,60

UND

500

PCT

80

7,35

2.183,00

237,60

1.680,00

5.490,00

799,50
2.580,00
1.240,00
4.500,00
1.325,50
2.695,00
571,00
260,00

3.675,00

848,00
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10,60
BISCOITO SEM LACTOSE: biscoito sem lactose.
Produzido, embalado e entregue em conformidade
com a legislação sanitária vigente. Embalagem
contendo 360 a 400g. validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega.

73

Biscoito (Tipo Clube social) Pct c/144Grs(6Uns)
Diversos Sabores
Biscoito Tipo Cookies 40Grs (Diversos Sabores)

74
75

7

800

PCT

1000

PCT

2500

PCT

1500

6,80

5.440,00

ELIANE
5,30

MARILAN
MARILAN

Rosquinhas (Côco, Leite, Chocolate) Pct

76

pct

3,50
5,30

PETYAN

TOTAL DE LOTE R$

5.300,00
8.750,00
7.950,00
385.000,00

TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS.

LOTE 03
ITEM

01

02
03

04

PROPOSTA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO
ÁGUA SANITÁRIA, À BASE DE CLORO.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO,
HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO. TEOR CLORO
ATIVO VARIANDO DE 2 A 2,50%, COR LEVEMENTE
AMARELO- ESVERDEADA. APLICAÇÃO:
ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL.
FRASCO DE 1000 ML. A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO
LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE.
ALCOOL A 70% 12X1000
ÁLCOOL EM GEL 70% 500 ML CX C/ 12
AMACIANTE DE ROUPAS, ASPECTO FÍSICO
LÍQUIDO VISCOSO CONCENTRADO, PERFUMADO.
FRASCO DE 2 LITROS, COM TAMPA ABRE E FECHA
COM LACRE DE ROSQUEAR. A EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO
LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE

05

AROMATIZANTE 360ml

06
07

CERA LIQUIDA AMARELA 750ML C/12
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML C/12
DESINFETANTE CAIXA/12 DE 1000 ML, DE
PRIMEIRA QUALIDADE CONCENTRADO, ELIMINA
99,9% DE BACTÉRIAS , GERMES E FUNGOS.
DESINFETANTE GEL PINHO 12X1000
DETERGENTE LIQUIDO C/24X500, LIQUIDO PARA
LAVAR LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADÁVEL.
ATESTADO DERMATOLOGICAMENTE.

08
09
10
11
12
13
14

MARCA

UNID

CLORITO

Cx

500

28,80

14.400,00

MEYROS
ESPUMIL

Cx
Cx

200
200
80

114,00
102,00

22.800,00
20.400,00

ZAB

Unid

6,40

512,00

12,00

3.600,00

48,00
48,00

96,00
240,00

44,40

13.320,00

81,60

8.160,00

48,00

11.040,00

8,80

704,00

2,30

115,00

4,50

675,00

1,80

720,00

TEIU
START
POLITRIS

QUANT.

Unid
Cx
CX
Cx

300
2
5

CX
Cx

V. TOTAL

300

ZAB
RADIANTE

UNIT.

100
230

ESPUMIL

MULTI-INSETICIDA TIPO SPRAY EXTERMINA
QUALQUER TIPO DE INSETO, NÃO CONTENDO
PROINSET
CFC, EMBALAGEM NÃO INFERIOR A 300ML.
LIMPA ALUMÍNIO EM LIQUIDO DODECILBENZENO
SULFONATO DE SÓDIO, NONIL FENOL ETOXILADO,
HIPERBOM
CORANTE E VEÍCULO. Com 500 ml.
LIMPA VIDROS LIMPA VIDRO, EM EMBALAGEM
COM 500 ML, COMPOSIÇÃO BUTIL, ETIL, ÉTER –
TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO
ZAB
PEDRA SANITARIA
POLIAL

Un

80

UND

UND

UND

50

150

400
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15

16

17

8

18
19
20
21
22
23

24

25

26
27

28

29
30
31
32
33

CONDICIONADOR INFANTIL 500ML PARA TODO
TIPO DE CABELO
CREME PARA ASSADURA USO INFANTIL,
COMPOSIÇÃO, PALMITADO DE REITOL 5.000UI/G,
COLECALCIFEROL 900UI/G, E ÓXIDO DE ZINCO 150
MG/G, EXCIPIENTE 1,0G, ACONDICIONADO EM
TUBOS COM 70 GRAMAS.
CREME DENTAL INFANTIL EM GEL, SABOR TUTTI
FRUTTI SEM FLÚOR
ACONDICIONADO TUBOS PLÁSTICOS COM NO
MÍNIMO 100 G.
CREME DENTAL 90G
SABÃO BARRA 24X500G
SABÃO BARRA 50X200G
sabão de coco 30x200g
sabão em pó 24x500
sabonete simples, com registro
no
ms
embalagem
individual de 90 g
sabonete liquido 500 ml com registro no ms. composição: agente bactericida
e bacteriostático,
emolientes e sobre engordurastes etoxilado e sulfatado
lustra moveis 200 ml forma
sobre as superfícies
uma fina película que ajuda a proteger os móveis
contra marcas de água, além de diminuir a aderência
da poeira, facilitando
a manutenção da limpeza dos
móveis. limpa, perfuma (lavanda
ou jasmim) e da brilho
cloro liquido 1000ml
fralda descartável tam.ex.(gg) pac.c/08unid. com
barreiras laterais e antivazamento, fita multiuso
ajustável, elásticos ajustáveis nas pernas, frente
decorativa, corte anatômico e
antimicol.
fralda descartável tam. g, pac. c/08 unid. com barreiras
laterais
e antivazamento, fita multiuso ajustável, elásticos
ajustáveis nas pernas, frente decorativa, corte
anatômico e antimicol.
fralda descartável tam. m, pac. c/08 unid. com barreiras
laterais e antivazamento, fita multiuso ajustável,
elásticos ajustáveis nas
pernas, frente decorativa, corte anatômico e antimicol
fraldas descartavel tam p
fraldas geriatricas exg
fraldas geriatricas g
limpador multiuso 500ml

Un

800,00

100

12,50

1.250,00

8,00

1.200,00

2,50
90,00
80,00
60,00
70,00

625,00
9.000,00
4.000,00
1.800,00
17.500,00

1,50

1.200,00

9,00

6.750,00

6,00

240,00

BABYMED
UND

BIFUSO
FREEDENTE
ESPUMIL
ESPUMIL
INDAIA
ESPUMIL

Un
CX
CX
cx
cx
unid

150

250
100
50
30
250
800

MARAN
unid

750

MEYROS
unid

YPE
PROLIMP

40

lt

1000

6,00

6.000,00

pc

3600

4,50

16.200,00

pc

3600

4,50

16.200,00

pc

2100
4,50

9.450,00

LIPPY
LIPPY

SAPEKA

SAPEKA
KISSES
KISSES
ZAB

PC
PC
PC
UNI

200
100
100
150

4,50
11,00
11,00

900,00
1.100,00
1.100,00

3,50

525,00

UNI

20

20,00

400,00

UNI

80

20,00

1.600,00

UNI

40

3,00

120,00

UNI

200

8,30

1.660,00

UNI

100
10,00

1.000,00

8,00

1.200,00

D

34

INDAIÁ

35

talco 200g

JOHNSON

36

naftalina 30g

TRIEX

37

limpa pedra de 1000ml

START

colônia infantil hipoalérgica, sem álcool testada
dermatologicamente acondicionado em frascos com no
mínimo 100 ml.
creme para pentear infantil desembaraçaste infantil
sem
enxágue testado dermatologicamente, com bico
dosador acondicionado em frascos com 500 ml

SEIVA DO
CAMPO

39

8,00

UND

soda caustica 1000g

38

100

LORYS

D
D
D
D
D

LORYS
UNI
D

150
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sabonete glicerinado infantil, com registro no ms
embalagem
individual de 80 gramas

BABY

40

USE IT

41

hastes flexiveis c/ extremidade de algodão tipo
**cotonete com 75 unidades, que não desfiem e nem
soltem fiapos. antigerme e
antibacterial

42

9
43
44
45

UNI

180

ml

c/25

com

2,40

480,00

100

1,90

190,00

91,20

11.856,00

500

8,00

4.000,00

cx

50

100,00

5.000,00

cx

150

180,00

27.000,00

cx

30

100,00

3.000,00

cx

50

90,00

4.500,00

53,92

32.352,00

cx

desinfetante
caixa/12de 2000 ml de
RADIANTE
primeiraqualidade
concentrado, elimina99,9% de
bactérias,germes
e fungos.
shampoo glicerinado infantil com frasco de 350 ml, para TRA LALA
todo tipo decabelo
copo descartável
da abnt,
transparente.

200

D

cx

130

unid

norma
COPOSUL

copo descartável 200
da abnt, transparente.

ml

c/25

com

norma
COPOSUL

46
47

copo descartavel 300mlc/25
COPOSCHIO
copo descartável 50
da abnt, transparente.

ml

c/25

com

norma
COPOSUL

48

49

papel higiênico 30 mt 4x16, intercalado, 100% de
celulose virgem,branco, sem fragrância e impurezas,
absorvente, gofrado, classe 1, para uso em dispenser
de parede. conforme
norma abntnbr 15464-2 e 15134,
Papel higiénico 30mt4x16 folha dupla

PARADISO

fd

fd

120

100,00

12.000,00

fd

150

70,40

10.560,00

pc

61

60,00

3.660,00

pc

1500

14,50

21.750,00

2,70

2.835,00

2,70

270,00

2,70

5.400,00

2,70

3.240,00

6,00

1.800,00

VELLUD

50

Papel higiénico 60mt4x16

51

papel toalha 2x12

52

Papel toalha interfolhado c/1000fls

53

saco para lixo, pacote c/5 unid. na cor preta, boca
larga, com
capacidade de 100 litros,
de
altaresistência.

FAMILIAR
leve
meyros

54

saco de lixo 15l c/20

55

saco para lixo , pacote c/10 unid, na cor preta, boca
larga, com
capacidade de 30 litros, de alta resistência.

56

600

pc

1050

LAFRA
pc

100

LAFRA
pc

2000

LAFRA

saco para lixo, pacotec/10 unid. na cor preta, boca
larga, com capacidade de 50 litros,de alta resistência.

pc

1200

LAFRA
57

58

saco de lixo hospitalar 10o litros (capacidade100, cor
branca,
apresentação peçaúnica, largura 63, altura 80,) pct
c/10 unid.
saco de lixo hospitalar 30 litros (saco plástico lixo,
capacidade 30, cor preta, largura 40,altura 60,
aplicação coleta de
resíduos deserviços de saúde)pacote com 10 unid.

59

saco de lixo hospitalar 50 litros (saco plástico lixo,
capacidade 50, cor preta, largura 63,altura 80)
aplicação coleta de
resíduos deserviços de saúde)pacote com 10 unid.

60

saco de lixo reforçadopreto 100lts c/100

61

saco de lixo reforçadopreto 200lts c/100

pct

300

RAVA
RAVA

pct

200

3,80

760,00

pct

250

3,80

950,00

pc

310

20,00

6.200,00

pc

150

30,00

4.500,00

RAVA
RAVA
RAVA
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10

62

saco de lixo reforçadopreto 30lt c/100

63

saco de lixo reforçadopreto 50lt c/100

64

Luva de latex paralimpeza tamanhogrande interior
em 100% algodão,anatômicas
e confortáveis,
resistentes,
duráveis, palma antiderrapante.

65

Luva de latex paralimpeza tamanho mediointerior
em 100%algodão, anatômicas econfortáveis,
resistentes, duráveis, palma antiderrapante.

66

pc

350

14,00

4.900,00

pc

300

14,00

4.200,00

par

400
6,00

2.400,00

6,00

2.400,00

6,00

2.400,00

RAVA
RAVA

VOLK
par

400

VOLK

Luva de latex paralimpeza tamanhopequeno
interior em 100%
algodão,anatômicas e
confortáveis, resistentes,
duráveis, palma antiderrapante.

par

400

VOLK
67
68
69

luva
grande
luva
medio
luva

de

limpeza

canolongo tamanho

de

limpeza

canolongo tamanho

de

limpeza canolongo tamanho pequeno

10,00

2.000,00

par

300

10,00

3.000,00

par

200

10,00

2.000,00

rl

80

35,00

2.800,00

rl

50

24,00

1.200,00

unid

1200

0,80

960,00

28,00

3.080,00

2,80

1.680,00

4,20

8.400,00

2,90

2.030,00

VOLK
papel aluminio 30x50m

71

papel filme pvc 28x100m

72

esponja dupla face

73

esponja lã de aço c/14pacotes

75

200

VOLK

70

74

par
VOLK

BOREDA
LUSAFILM
BRILHUS
fd

QLUSTRO
Flanela algodão
paralimpeza
27,5
x
28,5 em
100%
algodão
combordas de
overlock.
FLANELA E CIA
Pano de chão confecionado emtecido 100% algodão
cru, tipo sacaria branca de açúcar, recuperada de
primeira viagem, lavado e alvejado, isento de rasgos
e outros defeitos que possam prejudicar
SACARIA LEAO
sua utilização. largura mínima
de
42cmcomprimento mínimo de
70 cm, trama mínima de 9 fios /cm.

76

pano de prato liso de material 100% algodão,
medindo no mínimo 65x40cm, e na etiqueta deverá
constar os dados do
fabricante e inclusive cnpj.

77

fosforos c/10

78

vassoura de piassava 0,25cm c/cabo demadeira

79

vassoura de piassava 31furos

80

vassoura de piassava 28furos c/ cabo

81

vassoura

82

vassourinha sanitária,com cerdas de nylon, cabo de
madeira.
vassoura de palha

unid

unid

unid

110
600

2000

700

SACARIA LEAO

83
84

pc

200

3,30

660,00

unid

400

11,00

4.400,00

unid

100

11,00

1.100,00

unid

300

10,00

3.000,00

unid

150

11,00

1.650,00

unid

175

3,40

595,00

unid

60

6,40

384,00

unid

300
9,20

2.760,00

GABOARDI
BETEL
IMPERIO
IMPERIO
de

piassavaredonda
IMPERIO
BETEL
IMPERIO

vassoura de pêlo 30 cm, em pêlo animal reto,
cabo de
madeira cabo revestido.

85

rodo

86

rodo plástico 40cm

de

madeira

87

escova dental com cerdas macia p/ usoinfantil

UNIDOS

02 borrachas 30cm

unid

50

8,50

425,00

unid

60

9,00

540,00

unid

300

3,30

990,00

PARADISO
UNIDOS
condor
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88
89
90

11

escova
oval
madeirapara roupa
6x26x18cm
colher descartavelc/50, com norma da abnt
transparente
dipenser
para
alcoolgel
dispenser

92

dispenser

93

bobina (saquinhos plásticos), picotada em alta
densidade
fundo retopróprio paraacondicionar alimento, 35 cm x
45 cm, 500 sacos por bobina, capacidade para 5 kg.

94

bobina (saquinhos plásticos), picotada em alta
densidade fundo reto próprio paraacondicionar
alimento, 500 sacos por
bobina,capacidade para 10 kg.

95

bobina (saquinhos plásticos), picotada em alta
densidade fundo retopróprio para acondicionar
alimento, 500 sacos por
bobina,capacidade para 15 kg.

96

Avental de

97

avental de tecido parauso - cozinha

98

corda para varal c/ 10metros

100

101
102
103

110

3,90

429,00

pc

92

5,00

460,00

und.

100

32,00

3.200,00

und.

65

32,00

2.080,00

und.

30

32,00

960,00

rolo

20
42,00

840,00

49,00

980,00

49,00

490,00

20,00

1.600,00

20,00

540,00

4,30

258,00

4,90

2.450,00

4,90

980,00

PLAZAPEL
PREMISSE

91

99

unid
CONDOR

para

papeltoalha
PREMISSE
parasabonete líquido
PREMISSE
CENTRALPLAST

rolo

20

CENTRALPLAST
pct

10

CENTRALPLAST

conzinha impermeável em pvc

unid

80

und.

27

BAGUN
IRMAOS NEVES
unid

60

GUIRADO
lenço umedecido parahigiene infantil com 70unidades
de folhas,deve conter tripleclean com mais de
65%de fibras naturais,melhor absorção,extra
macios e super absorventes, folhas; características:
águadeionizada, fenoxietanol, amodimeticona,
caprililglicol, cocamidopropilbetaina,ácido
málico,
extratode sementes dealgodão, citrato
desódio, acetato
de vitamina e, extrato dealo e vera.
lenço umedecido parahigiene infantil com
400unidades de folhas,deve
conter tripleclean
com mais de 65%de fibras
naturais,melhor
absorção,extra macios e
super absorventes,
folhas;características:
água deionizada,
fenoxietanol, amodimeticona, caprililglicol,
cocamidopropilbetaina,ácido málico, extratode
sementes de algodão, citrato
desódio,
acetato de vitamina e, extrato dealo e vera.
Tapete de entrada0,75x0,75

pote

500

COTTON BABY

pote

200

COTTON BABY

unid

40

17,00

680,00

unid

310

24,00

7.440,00

und.

340
9,00

3.060,00

4,00

800,00

28,00

2.800,00

24,00

2.760,00

DAMASCO
toalha de banho 100% algodão felpuda e macia 0,70 x
1,30
toalha de rosto simples 100% algodão felpuda de
macia 45 cm x70 cm

ENGOTEX

ENGOTEX
104
105
106
107
108

guardanapo
c/
100 folha, branca, dupla,
resistente,
grande,medindo 33x30cm.
lençol casal com elastico em tecido 100% algodão
cores diversas
lençol
solteiro
com elastico em tecido
100%
algodão
diversas cores
Fronhas paratravesseiro impermeavél, 50x70cmcores
diversas
capa para travesseiro imperméavel, 50x70cm

pc

200

COQUETEL
unid

100

unid

115

MF ENXOVAIS

MF ENXOVAIS
unid

120

23,00

2.760,00

unid

100

21,00

2.100,00

MF ENXOVAIS
TRISOFT
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109
110
111
112

12

113
114
115
116
117
118
119

120

121
122

capa para colchão de solteiro em tecido 100%
algodão, fechamento com ziper, tamanho
1,88x0,88x0,20

unid

4
36,00

144,00

39,00

3.900,00

65,00

7.150,00

TRISOFT

colcha para cama casal em tecido 100% algodão cores
diversas
TRISOFT
colcha para cama solteiro em tecido 100% algodão
1,40x2,10 cores diversas
TRISOFT
Mascara descartávelc/100
MULTILASER
Touca descartavelc/100
bompack
Edredom infantil 1,5X2,10
CANDY
Lençol para
berço1,4x85cm
PAPY
Luva plasticasdescartável materialtransparente c/100
bompack
Prendedor de
roupasc/12
GUIRADO
tesoura inox para unha infantil
MEHREJE
palito para picolé c/100
THEOTO
Garfo descartável para refeição c/50
confeccionadaemplástico resistente nacor translúcida
medindo 15 a 16 cm de comprimento isento
de materiais estranhos, Rachaduras e
deformações.
PLAZAPEL
Prato descartávelbranco fundo (21 cm pc
c/10)
TOTAL
Prato descartávelbranco (18 cm pc c/10)
TOTAL

unid

100

unid

110

pc

400

55,00

22.000,00

pc

100

23,00

2.300,00

und.

10

65,33

653,30

und

100

18,00

1.800,00

pct

4

6,80

27,20

pct

1010

2,45

2.474,50

und

15

13,00

195,00

pct

20

11,00

220,00

pct

50
5,00

250,00

3,80

1.140,00

3,60

720,00

pct

pct

300

200

TOTAL DE LOTE R$

501.500,00
QUINHENTOS E HUM MIL E QUINHENTOS REAIS

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as
quantidades mínimas de carga para transporte terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 10.520/2002, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de PLANALTINO não será obrigado à
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VVVMHWUEMIYP0SRDFKJMFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planaltino

Quinta-feira
28 de Abril de 2022
25 - Ano - Nº 3203

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão eletrônico para Registro de Preços referência, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das
partes.

13

2.4 – Além das hipóteses previstas no edital, o cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e
condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 10 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega do qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior a
50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado, mediante a efetiva entrega dos materiais/serviços, com apresentação da
fatura devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de fornecimento enviada
pela Prefeitura Municipal ou Fundo Municipal de Saúde de Fundo Municipal de Educação, Fundo municipal
de Assistência Social.
3.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o
pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados todos os documentos de regularidade fiscal.
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de no máximo 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi
feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
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4.2.1 – A entrega será feita no setor solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedidas pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito
de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.2.2 - Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante
vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendose, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

14

4.3 - Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à
licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata e
no edital.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o órgão/setor solicitante não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 3
(três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 (três) dias.
4.6 – A Setor competente terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplicar a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar toda e qualquer informação à licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Contrato;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente
atestada e sem irregularidades;
5.1.5 – Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação, de qualquer sanção para o exercício do direito de
defesa;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital e conforme solicitação da
municipalidade.
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5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ATA, isentando o Município de qualquer
responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações
trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de
demanda.
5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com

15 perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer),
como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer
acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a
terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas,
dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município,
e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no
quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado.
5.2.9. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração que porventura venha a sofrer em seu
contrato social;
5.2.10. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93;
5.2.11. Demais obrigações constantes do edital e termo de referência
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à
do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
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6.4 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante
o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela
Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
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7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão, de detentor da ata ou
contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
7.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
7.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
7.1.9. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme
Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de
mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VVVMHWUEMIYP0SRDFKJMFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planaltino

Quinta-feira
28 de Abril de 2022
29 - Ano - Nº 3203

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
17 quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de anulação do registro de preços, a critério da
Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora,
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por qualquer órgão/setor desta
Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
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CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
18 eletronico, tipo menor preço por lote, sendo que as compras poderão ser feitas por itens individuais dentro
de cada lote.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão presencial para Registro de Preços SRP n° 002/2022 e proposta
da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e n° 8.666/93 e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de MARACÁS– BA, como único competente para dirimir quaisquer
ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas
abaixo.

PLANALTINO, 01 deabril de 2022.

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
Contratante

COMERCIAL MF XAVIER LTDA- ME
CNPJ: 13.388.691/0001-94

DETENTORA DA ATA

Testemunhas:
1.____________________________________

2. ________________________________

CPF nº: _______________________________

CPF nº: ____________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VVVMHWUEMIYP0SRDFKJMFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
28 de Abril de 2022
31 - Ano - Nº 3203

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO
Nos termos do § único do artigo 61 da Lei Federal nº
8.666/93, a Prefeitura Municipal de Planaltino, publica o
presente contrato no Diário Oficial do Município:

19

https://www.planaltino.ba.gov.br/Site/DiarioOficial
Para que seja dado o fiel cumprimento para produção dos seus
efeitos de direito
01 de abril de 2022.
________________________________
ISABELA Santos de Souza
CPF de nº 056.515.525-37

PARECER JURÍDICO

Esta Minuta de Ata de Registro de Preços obedece aos
requisitos legais e atende a todas as formalidades
exigidas pela lei 8.666/1993 e 10.520/2002, estando de
acordo com as respectivas disposições legais, motivo
pelos quais OPINAMOS PELA APROVAÇÃO, nos
termos do par. Único do artigo 38 da lei de licitações.

Israel Miranda Soares
ADVOGADO
OAB/BA nº: 47.529
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PROCESSESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2022
Ref: Pregão Presencial de Registro de Preços nº 003/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2022
Ao primeiro (01) dia do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), o Municipio de Municipio de Planaltino, CNPJ:
13.769.021/0001-18, com sede na Avenida André Magalhães, nº 188, Centro, Planaltino – Ba, neste ato representado pelo Senhor
Prefeito Ronaldo Lisboa da Silva, CPF: 374.108.905-25, doravante denominado CONTRATANTE, e a sociedade NM PAPELARIA DE

ITIRUÇU EIRELE – ME, inscrita sob o CNPJ: 20.350.330/0001-14, com sede na rua Juscelino Kubitscheck, nº 110, Centro,
Itiruçu – Ba. Representada pela Senhora Valdice dos Santos Eça de Brito, portadora da RG: 051868108 e CPF:
917.961.135-49residente na rua Otaviano da Hora nº 50, Entroncamento de Jaguaquara – Bahia, CONTRATADA, com
base no Pregão Presencial de Registro de Preços nº 003/2022, firmam, neste ato, o presente contrato na forma da Lei
Federal 8.666/93, sob as condições contidas nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
1. O presente contrato tem por objeto VIII. OBJETO:
A presente Ata de registro de Preços tem por obetor Pregão Presencial de Registro de preços para eventual aquisição
de material de expediente e esportivo para a Prefeitura municipal de Planaltino – Bahia, tudo de acordo com critérios
estabelecido no Edital e seus anexos, tudo conforme critérios estabelecidos no edital e Termo de Referencia e na
proposta vencedora, aos quais os valores estão abaixo transcritos.
ITEM

UNID

QTD

MARCA

1.

PAPEL ADESIVO FOTOGRÁFICO A4 PCT C/
50 UNID BOA QUALIDADE

PCT

200

MASTERPRINT

R$

21,00

R$

4.200,00

2.

PAPEL FOTOGRÁFICO A4 BOA QUALIDADE

PCT

500

MASTERPRINT

R$

18,01

R$

9.004,50

R$

7.703,85

3.

DESCRIMINAÇÃO

PAPEL CARTÃO COM 50FLS.

V.UNIT

PCT.

700

B.A.G

R$
11,01

V.TOTAL

4.

PAPEL METRO BRANCO ROLO 1.20M 20KGS

RL

25

PILAR

R$

169,08

R$

5.

PAPEL METRO PARDO/MADEIRA
1.20M20KGS

RL

25

PILAR

R$

179,09

R$

4.477,24

6.

PAPEL CANÇON - PCT C/ 20FOLHAS

PCT

2000

B.A.G

R$

3,79

R$

7.586,40

7.

PAPEL CELOFANE (CORES VARIADAS)

FLS

100

PILAR

R$

1,45

R$

145,29

8.

PAPEL CREPITE 48CMX2M (CORES
VARIADAS)

FLS

200

VMP

R$

2,51

R$

501,12

9.

PAPEL CREPOM LISO 48CMX2M (CORES
VARIADAS)

FLS

1000

RST PAPÉIS

R$
1,10

R$

1.104,90

10.

PAPEL CREPOM ESTAMPADO 48CMX2M
(CORES VARIADAS)

FLS

300

ART FLOCK

R$

1,33

R$

399,33

11.

PAPEL LAMINADO (CORES VARIADAS)

FLS

200

PILAR

R$

1,20

R$

240,12

4.227,11

12.

PLÁSTICO MICA CONTACT 45CMX25M

RLS

12

KAZ

R$

109,05

R$

1.308,65

13.

POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO A4 DE
0,05MM - 100UN

CXS

20

LASSANE

R$

90,05

R$

1.800,90

14.

PVC TRANSPARENTE SUPER FLEX
ESPESSURA 0,30 CELPE COM PAPEL LARGURA 1,40 MTS. ESPESSURA E
COMPRIMENTO DAS BOBINAS: 0,30 - 40
METROS BOA QUALIDADE

RL

5

RGA

R$

650,33

R$

3.251,63
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15.

PAPEL DE PRESENTE COUCHÊ 60 G/M² - C/
DIVERSAS ESTAMPAS INFANTIS, ROLO
60X100CM

16.

17.

RL

5

CROMUS

R$

55,03

R$

275,14

BLOCO NOTA ADESIVA POST-IT 76X76MM
COM 100FLS

PCT

100

LIKE

R$

3,98

R$

398,46

BLOCO ANOTAÇÕES. TAMANHO 95 X 81 MM.
PACOTE COM 900 FOLHAS. CORES
SORTIDAS

PCT

10

B.A.G

R$

8,00

R$

80,04

18.

CARTOLINA COMUM (CORES VARIADAS)

FLS

2000

PILAR

R$

0,65

R$

1.305,00

CARTOLINA DUPLA FACE LISA (CORES
VARIADAS)

19.

FLS

2000

B.A.G

R$

1,00

R$

2.001,00

20.

CARTOLINA DUPLA FACE ESTAMPADA

FLS

200

B.A.G

R$
1,31

21.

CARTOLINA EVA LISA (CORES VARIDAS)

FLS

5000

EVAMAX

R$

1,80

R$

9.004,50

22.

CARTOLINA EVA C/ GLITER (CORES
VARIADAS)

FLS

500

EVAMAX

R$

4,51

R$

2.253,30

23.

CARTOLINA GUACHADA CORES VARIADAS

FLS

2000

B.A.G

R$

1,00

R$

2.001,00

24.

FELTRO LISO 30X1,40MT (DIVERSAS CORES)

PÇA

100

SANTA FÉ

R$

12,51

R$

1.251,06

25.

FELTRO ESTAMPADO 30X1,40 (DIVERSAS
ESTAMPAS)

PÇS

20

SANTA FÉ

R$

29,01

R$

580,29

26.

ENVELOPE PARA CONVITE 10X15CM (
CORES VARIADAS)

UND

1000

CELUCAT

R$

0,17

R$

174,00

27.

ENVELOPE PARA CONVITE 163X225MM
(CORES VARIADAS)

UND.

2000

CELUCAT

R$

0,57

R$

1.148,40

28.

ENVELOPE SACO 32,0CMX42,0CM (
BRANCO) (CXA C/ 250UNS)

CXS

30

VIA BRASIL

R$

135,87

R$

4.076,04

29.

TNT LISO (DIVERSAS CORES) 40X50MTS

RL

500

SUPPER

R$

111,43

R$

55.714,80

30.

TNT ESTAMPADO (DIVERSAS ESTAMPAS)
40X50MTS

UND

100

NEWI ESTAMP

R$

6,39

R$

639,45

31.

VELCRO AUTO- ADESIVO MACHO E FEMEA
16 MM C/ 25 MTS

RL

20

CÍRCULO

R$

168,83

R$

3.376,64

32.

LACRE P/ CONVITE DE PAPEL (CARTELA
COM 50 UNIDADES)

UND

10

PIMACO

R$

2,68

R$

26,80

R$
11,01

R$

1.100,55

22,01

R$

880,44

R$

575,51

R$

261,00

33.

LIVRO ATA 100 FOLHAS

UND

100

SÃO
DOMINGOS

34.

LIVRO ATA 200FOLHAS

UND

40

SANTA FÉ

R$

SÃO
DOMINGOS
SÃO
DOMINGOS

R$
11,51
R$

18,51

R$

370,27

35.

LIVRO DE ATA 50FLHS

UND

50

36.

LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA
100FLHS

UND

20

37.

CADERNO PEQUENO EM ESPIRAL 100FOLHAS

UND

5000

JANDAIA

R$

2,22

R$

11.092,50

38.

CADERNO BROCHURA 96FLS-

UND

550

JANDAIA

R$

2,35

R$

1.291,95

39.

CADERNO DE DESENHO GRANDE – CAPA
FLEXÍVEL

UND

1000

JANDAIA

R$

3,51

R$

3.506,10

40.

CADERNO ESPIRAL C/ 15 MATÉRIAS – 300
FLS CAPA DURA

UND

1000

ABC

R$

14,21

R$

14.207,10

41.

CADERNO 16 MATÉRIAS – 224 FLS CAPA
DURA

UND

500

ABC

R$

14,91

R$

7.455,90

42.

APONTADOR SIMPLES DE LÁPIS MINA
GRAFITE NUMERO 02, CAIXA C/ 24 UNID (1.ª
QUALIDADE)

CXS

500

GATTE

R$

6,51

R$

3.253,80

43.

APAGADOR DE QUADRO BRANCO

UND

400

KAZ

R$

5,51

R$

2.202,84

44.

BORRACHA BRANCA QUADRADA - CX C/
40UND.

CXS

300

REDBOR

R$

6,39

R$

1.915,74
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45.

BORRACHA ELÁSTICO DE LÁTEX
(RESISTENTE) 01KG

PCT

300

REDBOR

R$

17,37

R$

46.

BORRACHA PONTEIRA P/ LÁPIS CX. C/ 100
UND.

CXS

10

REDBOR

R$

17,01

R$

47.

CANETA AZUL (ESFEROGRÁFICA 1.0MM) CX
C/50 BOA QUALIDADE

CXS

200

TOP2000

R$

36,02

R$

7.203,60

48.

CANETA PRETA (ESFEROGRÁFICA 1.0MM)
CX C/50 -BOA QUALIDADE

CXA

25

TOP2000

R$

36,02

R$

900,45

49.

CANETA VERDE ( ESFEROGRÁFICA 1.0MM)
CX C/ 50 BOA QUALIDADE

CXS

50

TOP2000

R$

36,02

R$

1.800,90

50.

CANETA VERMELHA (ESFEROGRÁFICA
1.0MM) CX C/50 - BOA QUALIDADE

CXS

10

TOP2000

R$

36,02

R$

360,18

51.

LÁPIS DE CERA DE CXA C/12 (COLORIDO)
CXA 48GRS

CXS

2000

COLRES

R$
1,91

R$

3.810,60

52.

GIZ DE CERA CXA C/12 (CXA C/96GRS

CXS

1000

COLERES

R$

2,51

R$

2.505,60

53.

HIDROCOR C/12 (BOA QUALIDADE)(GRANDE)

CXS

2000

GATTE

R$

3,65

R$

7.308,00

54.

MASSA DE MODELAR CX. C/ 12 UNIDADES
(GRANDE) 180GRS

UND

4000

COLORES

R$
2,11

R$

8.421,60

55.

LÁPIS PRETO Nº 2 - CX C/ 144 UND (1ª
QUALIDADE)

UND

100

GATTE

R$

39,92

R$

3.992,43

56.

LÁPIS DE COR GRANDE C/ 12 UNIDADES (1ª
QUALIDADE)BOA QUALIDADE

CXS

5000

GATTE

R$

3,88

R$

19.401,00

R$

575,51

5.209,56
170,09

57.

MARCA TEXTO AMARELO – CAIXA C/ 12 UND.

CXS

50

GATTE

R$
11,51

58.

MARCADOR TEXTO LARANJA – CXA C/
12UND.

CXS

50

GATTE

R$
11,51

R$

575,51

R$

690,61

59.

MARCADOR TEXTO VERDE – CXA C/ 12UND.

CXS

60

GATTE

R$
11,51

60.

PILOTO QUADRO BRANCO - CX. C/ 12UND.
(PRETA, AZUL E VERMELHA)

CXS

48

GATTE

R$

29,52

R$

1.416,92

61.

REABASTECEDOR DE PILOTO P/ QUADRO
BRANCO CXA C/ 12 (PRETA, AZUL E
VERMELHO)

CXS

26

LIKE

R$

65,23

R$

1.696,05

62.

MARCADOR PERMANENTE (VERMELHO,
VERDE, AZUL, PRETO) - CX.C/ 12UND.

CXS

100

GATTE

R$

28,52

R$

2.851,86

63.

REABASTECEDOR P/ PINCEL ATÔMICO
(VERDE, AZUL, VERMELHO E PRETO) CXA C/
12

CXS

10

COMPACTOR

R$

33,52

R$

335,21

64.

CORRETIVO A BASE DE ÁGUA 18ML, BOA
QUALIDADE CAIXA C/12 UNDS

CXS

10

ECOLE

R$

17,83

R$

178,26
304,15

65.

CLIPES 8/0 GALVANIZADO COM 500G

CX

20

FIX PAPER

R$

15,21

R$

66.

GRAMPEADOR METÁLICO TIPO ALICATE,
CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25
FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, DIMENSÕES
167X26X71MM

UND

500

KAZ

R$

28,01

R$

14.007,00

67.

GRAMPEADOR, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 26/6,
23/8, 24/8, PERMITE GRAMPEAR ATÉ 40
FOLHAS, DIMENSÕES: COMPRIMENTO
18CM, LARGURA 4CM, ALTURA 6,5CM, COM
APOIO ANATÔMICO EMBORRACHADO,
CORPO EM AÇO ESCOVADO, DEPÓSITO
COM FACE DE SEGURANÇA, BASE
EMBORRACHADA E BOTÃO EJETOR NA
PARTE TRASEIRA PARA ABRIR O
COMPARTIMENTO DO GRAMPO.

UND

200

JOCAR

R$

40,01

R$

8.002,26

68.

GRAMPO 26/6 (DOURADO) COBREADO CXA
C/ 5000 - MARCA SUGERIDA: ACC

UND.

70

FIX PAPER

R$

6,51

R$

455,53

69.

ENCADERNADORA/PERFURADORA ESPIRAL
P/ATÉ 50 FLS

UND

1

MENNO

R$

R$

1.025,48

1.025,48
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70.

GRAMPEADOR MÉDIO 26/6, TIPO ALICATE
(20 A 25 FLS.). 17 CM 1° QUALIDADE

UND.

50

KAZ

R$

27,52

R$

1.375,91

71.

GRAMPEADOR DE MESA, ALTA QUALIDADE
C/ CAPACIDADE DE 240 FLS - PROFISSIONAL

UND.

2

LIKE

R$

136,07

R$

272,14

72.

COLCHONETES/BAILARINAS Nº. 13 (CX. C/
72UND.)

CX

10

FIX PAPER

R$

7,00

R$

73.

TECIDO CHITA

FARDO

20

MASCARENHAS

R$

213,28

R$

74.

TECIDO MORIM

FARDO

30

HB TECIDOS

R$

8,55

R$

256,56

75.

PAINEIS DECORAÇAO TNT

PCT

50

PIFFER

R$

24,00

R$

1.200,00

76.

FELTO

MT

100

SANTA FÉ

R$

16,01

R$

1.600,80

77.

PRENDEDOR DE PAPEL PP 25 MM. (CX C/ 12
UND.)

CX

10

LIKE

R$

4,50

R$

45,00

78.

PRENDEDOR DE PAPEL PP 41 MM. (CX C/ 12
UND.)

CX

10

LIKE

R$

12,00

R$

120,00

79.

PERFURADOR 2 FUROS 25-30FLS GRANDE
PROFISSIONAL

UND

100

LIKE

R$

35,00

R$

3.500,00

80.

PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS,
PERFURA ATÉ 22 FOLHAS, RESISTENTE,
ALTA DURABILIDADE, COR PRETA, CORPO
DE METAL

UND

150

GATTE

R$

19,00

R$

2.850,00

81.

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS,
CAPACIDADE DE 65 A 70FLS - MARCA
SUGERIDA: MAPED

UND

15

LIKE

R$

125,00

R$

1.875,00

TOTAL DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL REAIS

70,00
4.265,60

R$ 289.000,00

Lote 03
ITEM

DESCRIMINAÇÃO

UNID

QTD

MARCA

V.UNIT

V.TOTAL

1

PASTA SUSPENSA MARMORIZADA

UN

10

FRAMA

R$

4,93

R$

49,30

2

BOLAS DE ESPONJAS CORES DIVERSAS

UN

50

CARLU

R$

3,08

R$

154,00

3

COLHERES DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES
GRANDE

PCT

50

STRAWPLAST

R$

7,41

R$

370,50

4

GARFOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES
GRANDE

PCT

50

STRAWPLAST

R$

7,41

R$

370,50

5

EMBALAGEM PRA PRESENTE TIPO SACO
30X45CM TRANSPARENTES COM 50 UNIDADES

PCT

10

KAZ

R$

27,95

R$

279,50

6

EMBALAGEM PRA PRESENTE TIPO SACO
15X29 PCT COM 50 TRANSPARENTE

PCT

10

KAZ

R$

8,88

R$

88,80

7

EMBALAGEM PRA PRESENTE TIPO SACO
22X30 COM 100 TRANSPARENTE

PCT

10

KAZ

R$

23,03

R$

230,30

8

EMBALAGEM PRA PRESENTE TIPO SACO
35X53 COM 50 TRANSPARENTE

PCT

10

KAZ

R$

13,85

R$

138,50

9

BOLINHAS PARA PISCINA PCT. COM 100

PCT

2

ARTTOYS

R$

59,40

R$

118,80

10

PAPEL VERGÊ BRANCO A4 COM 50

PCT

5

B.A.G

R$

14,85

R$

74,25

11

TAPETE TIPO TATAME EMBORRACHADO COM
LETRAS DO ALFABETO

UN

3

EVAMA

R$

90,10

R$

270,30

12

PISTOLAS COLA QUENTE GRANDE

UN

5

GATTE

R$

25,74

R$

128,70

13

CANUDOS PLÁSTICOS PONTA FLEXÍVEL COM
100

PCT

5

THEOTO

R$

6,93

R$

34,65

14

MASSA MODELAR NÃO TÓXICA COM 06

CX

10

COLERES

R$

1,78

R$

17,80

15

LÁPIS DE COR COM 6 CORES

PCT

20

GATTE

R$

3,16

R$

63,20
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16

COLA DO ARTESÃO SILICONE LÍQUIDA

UN

30

GATTE

R$

4,35

R$

130,50

17

CLIPS COLORIDO PARA PAPEL 2/0 COM 100

CX

10

FIX PAPER

R$

5,06

R$

50,60

18

ALFINETES PARA MAPA TIPO BOLA 8MM AÇO
COM CORPO PLÁSTICO

CX

5

LIKE

R$
4,11

R$

20,55

19

QUEBRA CABEÇA DE TABULEIRO FAIXA
ETÁRIA 03 ANOS

UN

10

CARLU

R$

R$

287,10

20

LIVROS DE HISTÓRIA PAPELÃO

UN

10

BRASILEIRA

R$

1,98

R$

21

FANTOCHES BICHINHOS

UN

5

CIABRINK

R$

41,04

R$

22

DOMINÓS EDUCATIVOS PARA CRIANÇA

UN

10

ABC

R$

13,47

R$

134,70

23

QUEBRA CABEÇA DE BLOCOS PARA CRIANÇA
02 ANOS

UN

10

GROW

R$

39,50

R$

395,00

24

ARGILA SUAVE COLORIDA DE MODELAGEM
BLOCOS COM 500GR

UN

10

DAMARES

R$

2,97

R$

29,70

25

JOGOS DE MEMÓRIA INFANTIL 60 PEÇAS
IDADE 1 ANO A 3 ANOS PERSONAGENS
DIVERSAS

UN

10

ABC

R$

13,47

R$

134,70

28,71

TOTAL TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

R$

19,80
205,20

3.796,95

Lote 04
ITEM

UNID

QTD

1

FITA DECORATIVAS LARGURA 16 MM C/ 50M
(ROSA, AZUL, VERMELHO E BRANCO)

DESCRIMINAÇÃO

MARCA

V.UNIT

ROLO

10

FIDELPLA

R$

2

FITILHO LARGURA 7MM C/ 100M CORES
(VERMELHO, DOURADO, PRETO, BRANCO E
AMARELO)

ROLO

10

FIDELPLA

R$

3

MIÇANGAS

PCT

10

CENTRAL

4

BARBANTE CRU COM 06 FIOS TORCIDOS,
EMBALAGEM: ROLO C/ 200G

ROLO

5

5

FIO DE JUTA CRU, 3MM C/ 30M

PEÇA

3

6

ELÁSTICO LASTEX CARTELA C/ 10 UM DE 10M

CARTELA

3

7

CORDA DE CETIM COR VERMELHO

MT

9

LANTEJOULAS

PCT

10

PLUMAS COLORIDAS

MT

11

SERPENTINA ABRE ALA 1CMX16M
(COMPRIMENTO) C/20 ROLOS

ROLO

V.TOTAL
4,97

R$

49,70

1,59

R$

15,90

R$

40,33

R$

403,30

EUROFAMA

R$

8,09

R$

40,45

BOCAZUL

R$

5,76

R$

17,28

SÃO JOSÉ

R$

6,60

R$

19,80

10

AZA

R$

0,15

R$

50

LANTECOR

R$

1,86

R$

93,00

60

FESTIK

R$

5,84

R$

350,40

3

IMPORTFEST

R$

2,89

TOTAL UM MIL REAIS

R$
R$

1,50

8,67
1.000,00

Lote 06
ITEM

UNID

QTD

1

CAMA ELÁSTICA PULA-PULA MED. 3,05
COMPLETA E COLORIDA

DESCRIMINAÇÃO

MARCA

V.UNIT

UN

1

ARTTOYS

R$

4.000,00

R$

4.000,00

2

MINI TOBOGÃ TOP C| PISCINA DE
BOLINHAS 5,00 X 2,50

UN

1

ARTTOYS

R$

6.000,00

R$

6.000,00

R$

10.000,00

TOTAL DEZ MIL REAIS

V.TOTAL
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1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante
emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como
ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou,
podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município.
1.3. Eventualmente e de forma justificada, a municipalidade poderá aceitar a substituição dos
produtos por outros de mesma natureza e qualidade.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade 12 (doze) meses, contados a partir da data
da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Planaltino não será
obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos produtos referidos na Cláusula I,
podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora da ata.
2.3 – Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços referência, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser
de pleno conhecimento das partes.
2.4 – Além das hipóteses previstas no edital, o cancelamento do registro de preços ocorrerá nas
hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 10 dias corridos, após o
prazo preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega do qualquer item adjudicado, em
relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do
produto.
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta ATA.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado, mediante o fornecimento, com apresentação da fatura
devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de fornecimento enviada
pela Prefeitura Municipal de Planaltino - BA.
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3.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.
3.3. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da
nota fiscal, isenta de pendências, no setor competente da prefeitura municipal. Ocorrendo alguma
pendência, o prazo será interrompido até a nova apresentação.
3.4. Além da nota fiscal e/ou fatura, a prestadora dos serviços deverá apresentar a documentação
que comprove a regularidade fiscal.
3.5. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de imediato, a partir do recebimento da Nota de Empenho e
confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
4.2.1 – A entrega será feita no local, termos e condições indicados no termo de referência e
indicado pelo setor solicitante, cabendo ao recebedor conferir os produtos e lavrar Termo de
Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as
exigências do edital.
4.2.2 - Além da entrega no local designado pelo Setor Solicitante, conforme subitem 4.2.1, deverá a
licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor,
comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de produtos fora do estabelecido neste edital será imediatamente
notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando
entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as
sanções previstas nesta Ata e no edital.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o órgão/setor solicitante
não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade
superior, sob pena de responsabilidade.
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4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no
prazo de 2 (dois) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas.
4.6 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA
pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o
objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplicar a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar toda e qualquer informação à licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do Contrato;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal,
devidamente atestada e sem irregularidades;
5.1.5 – Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação, de qualquer sanção para o exercício do
direito de defesa;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital e conforme
solicitação da municipalidade.
5.2.2 – Efetuar a entrega dos produtos nos locais indicados pela administração, observadas as
especificidades do termo de referência.
5.2.3 - Responsabilizar-se pelo transporte (de acordo com as normas sanitárias vigentes, previsões e
locais indicados no termos de referência) dos produtos, bem como pelo seu descarregamento e
devido acondicionamento.
5.2.4 - Acatar as orientações do contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
5.2.5 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ATA, isentando o Município
de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no
caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços
e de qualquer tipo de demanda;
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5.2.6 – Garantir a boa qualidade e procedência dos produtos fornecidos, observando prazos de
validade e condições de armazenamento.
5.2.7 - Os produtos deverão ter, na data da entrega, no mínimo 80% (oitenta por cento) do seu
prazo de validade ainda por vencer, com a data de validade impressa em cada embalagem.
5.2.8 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao
Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária,
devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.9 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.10 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
5.2.11 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem
necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratado.
5.2.12. Comunicar imediatamente ao promitente comprador qualquer alteração que porventura
venha a sofrer em seu contrato social;
5.2.13. Substituir, imediatamente, os produtos que não se adequem as exigências do edital ou que
não tenham boa aceitação pelos destinatários e pela administração;
5.2.14. Não transferir a outrem a execução do objeto licitado sem prévia e expressa anuência do
contratante
5.2.15. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.2.16. Demais obrigações constantes do edital e termo de referência
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados
pela emissão e retirada da Nota de Empenho pela detentora, salvo elaboração de outro
instrumento legalmente previsto.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista
para data posterior à do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
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6.4 - O objeto desta ATA será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes,
consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as
alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão, de detentor
da ata ou contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
7.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
7.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato;
7.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido do contrato;
7.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
7.1.9. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
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8.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação
em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços
registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros
de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da
assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a
Administração não aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do
Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da última publicação.
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9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por qualquer órgão/setor
desta Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo menor preço por global, sendo que as compras
poderão ser feitas por itens individuais.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 003/2022 e
proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e n°
8.666/93 e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de
direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Maracás – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas
testemunhas abaixo.
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Planaltino, 01 de abril de 2022..

_____________________________________
Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
Contratante

Assinado de forma digital por NM
NM PAPELARIA DE
PAPELARIA DE ITIRUCU
ITIRUCU
EIRELI:20350330000114
EIRELI:20350330000114 Dados: 2022.04.11 15:41:20 -03'00'

_____________________________________
NM PAPELARIA DE ITIRUÇU EIRELE – ME,
CNPJ: 20.350.330/0001-14
DETENTORA DA ATA

Testemunhas:
1.____________________________________

2. ________________________________

CPF nº: _______________________________

CPF nº: ____________________________

PUBLICAÇÃO
Nos termos do § único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93, a
Prefeitura Municipal de Planaltino, publica o presente contrato
no Diário Oficial do Município:
https://www.planaltino.ba.gov.br/Site/DiarioOficial
Para que seja dado o fiel cumprimento para produção dos seus
efeitos de direito

PARECER JURÍDICO

Esta Ata de Registro obedece aos requisitos legais e atende a
todas as formalidades exigidas pela lei 8.666/1993 e
10.520/2002, estando de acordo com as respectivas
disposições legais, motivo pelos quais OPINAMOS PELA
APROVAÇÃO, nos termos do par. Único do artigo 38 da lei de
licitações.

P.M. de PLANALTINO – BA 01 de abril, de 2022.

________________________________
ISABELA Santos de Souza
CPF de nº 056.515.525-37

Israel Miranda Soares
Advogado
OAB/BA nº: 47.529
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PROCESSESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2022
Ref: Pregão Presencial de Registro de Preços nº 003/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 012/2022
Ao primeiro (01) dia do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), o Municipio de Municipio de Planaltino, CNPJ:
13.769.021/0001-18, com sede na Avenida André Magalhães, nº 188, Centro, Planaltino – Ba, neste ato representado pelo Senhor
Prefeito Ronaldo Lisboa da Silva, CPF: 374.108.905-25, doravante denominado CONTRATANTE, e a sociedade D.N PAPELARIA E

INFORMÁTICA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 14.780.254/0001-84, com sede na rua Serra do Abiá, 52, bairro Barro
Vermelho, Santo Antonio de Jesus – Ba. Representada pelo Senhor Raimundo Nonato Passos de Jesus de Souza
portador do documento de identidade n° 03.617.350-90 emitidos por SSP/BA e dos CPF nº 455.928.535-72, residente
em Santo Antônio de Jesus - Ba, CONTRATADA, com base no Pregão Presencial de Registro de Preços nº 003/2022,
firmam, neste ato, o presente contrato na forma da Lei Federal 8.666/93, sob as condições contidas nas cláusulas
seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
1. O presente contrato tem por objeto VIII. OBJETO:
A presente Ata de registro de Preços tem por obetor Pregão Presencial de Registro de preços para eventual aquisição
de material de expediente e esportivo para a Prefeitura municipal de Planaltino – Bahia, tudo de acordo com critérios
estabelecido no Edital e seus anexos, tudo conforme critérios estabelecidos no edital e Termo de Referencia e na
proposta vencedora, aos quais os valores estão abaixo transcritos.

Lote 02
ITEM
1
2
3

4

5

6

ESPECIFICAÇÃO
Caixa Arquivo Morto - papelão
Caixa Arquivo Morto - plástico (cores: Azul, Vermelha,
verde, et)
Pasta com elástico ofício abas, composição
polipropileno, 335x235mm (transparente) espessura
0,33
Pasta aba elástico em polipropileno, com elástico
formato ofício com abas , dimensões em
polipropileno335x40x245x30
Pasta aba elástico em polipropileno com elástico
formato ofício com abas grosso, dimensões em
polipropileno 335x40x235mm- espessura 0,5
Pasta classificador em polietileno sem elástico
transparente – estreito dimensão 350x235 prendedor
macho e femea

U.F

QUANT.

VALOR UNITAR.

VALOR TOTAL

MARCA

Und

100

R$

4,90

R$

490,00

Und

360

R$

6,40

R$

2.304,00

POLIBRAS

Und

3000

R$

2,80

R$

8.400,00

PLASCONY

Und

500

R$

4,20

R$

2.100,00

ACP

Und

500

R$

5,50

R$

2.750,00

ACP

Und

600

R$

2,60

R$

1.560,00

ACP

FRAMA

7

Classificador de papelão s/ elástico dimensões 350x
235mm c/ prendedor macho e fêmea

Und

200

R$

1,90

R$

380,00

FRAMA

8

Pasta AZ (larga) 1° qualidade – zebrada Cx C/ 20

Cxa

100

R$

250,00

R$

25.000,00

FRAMA

9

Pasta AZ (estreita) 1° qualidade – zebrada Cxa C/20

Cxa

30

R$

250,00

R$

7.500,00

10

Pasta sanfonada A4 c/ 12 divisórias

Und

15

R$

25,00

R$

375,00

PLASCONY

11

Pasta plástica em L pp 0,15 A-4

Und

50

R$

1,00

R$

50,00

ACP

FRAMA
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12

Caixa organizadora para pasta suspensa- Papelão,
capacidade 27,65 Lts, grampo plástico, visor, etiquetas,
medidas 425x317x265mm

13

Almofadas para carimbo - azul

14

Cola Branca 90g

Cxa

20

R$

28,96

Und

25

R$

4,50

Und.

2000

R$

2,00

579,20

TILIBRA

R$

112,50

CARBRINK

R$

4.000,00

BAMBINI

Und

500

R$

6,00

R$

Und

100

R$

12,00

R$

1.200,00

17

Cola Bastão, incolor, lavável 10grs ( Cxa C/12Uns
Cola Colorida 23 g ( Cxa C/ 06 cores)

PIRATINING
A
LEO E LEO

Und

3000

R$

8,00

R$

24.000,00

ACRILEX

18

Cola de Isopor 90g

Und

550

R$

4,20

R$

2.310,00

BAMBINI

19

Cola Gliter 23g (cxa C/ 6 cores)

Und

300

R$

9,80

R$

2.940,00

ACRILEX

20

Gliter pacote com 200g (Cores variadas)

pct

160

R$

18,00

R$

2.880,00

GLITER

21

Barbante em fibra de 100%algodao , com 06 fios
torcidos Embalagem: Rolo com 200 Gr.

Uns

210

R$

4,20

R$

882,00

Rolo

110

R$

15,00

R$

1.650,00

FIT PLAST

Und

1050

R$

4,50

R$

4.725,00

FIT PEL

15
16

Cola Branca 500g

R$

3.000,00

EUROROMA

23

Cordas/barbante/fitilho em Nylon, nº. 5 - emb.: 1kg,
medindo: 650mts/kg
Fita adesiva larga (1ª Qualidade) 45x40

24

Fita adesiva dupla-face estreita (1.ª Qualidade)

Und.

500

R$

6,00

R$

3.000,00

ADELBRAS

25

Durex grande – estreito C/ 40Mts 12x40

Und

300

R$

1,40

R$

420,00

ADELBRAS

26

Und

2100

R$

1,80

R$

3.780,00

LEO E LEO

27

Pincel P/ Pintura ( N.º 06,08, 10 e 12) (500 de cada)
Pincel p/ pintura (Nº 14,16, 18 e 20) (100 de cada)

Und

500

R$

2,00

R$

1.000,00

LEO E LEO

28

Palito de Churrasco Pct c/ 100

Pct

510

R$

4,50

R$

2.295,00

THEOTO

29

Und

200

R$

2,00

R$

400,00

THEOTO

30

Pregadores de roupa de madeiras pct c/12 unidades
Palito P/ Picolé Pct C/ 100

Pct

500

R$

4,20

R$

2.100,00

THEOTO

31

Palito P/ Picolé Pct C/ 100 sem ponta 40cm

Pct

04

R$

4,20

R$

16,80

THEOTO

rolo

4

R$

780,00

R$

3.120,00

CIPATEX

Kg

550

R$

38,00

R$

20.900,00

RENDICOLLA

Kg

600

R$

38,00

R$

22.800,00

RENDICOLLA

22

32

33

PVC Transparente super flex espessura 0,30 celpe com
papel - Largura 1,40 mts. Espessura e Comprimento das
Bobinas: 0,30 - 40 metros
Refil de cola quente- Bastão de silicone grossa, 100%
sólico em termoplástico à base de resina e borracha
sintética, 11.2x300mm, Pacote com 1Kg

34

Refil de cola quente- Bastão de silicone grossa, 100%
sólico em termoplástico à base de resina e borracha
sintética, 7,5mm 2x300mm, Pacote com 1Kg

35

Calculadora média 1015x1021

Und

60

R$

22,00

R$

1.320,00

CLASSE

36

Estilete largo 18mm

Und

150

R$

2,30

R$

345,00

GATTE

37

Bexiga em látexo de borracha natural varias cores – Pct
c/ 50und. Tamanhos 6,5- 7 e 8 e 9 - Marca Sugerida –
São Roque ou similar ( 150 Pcts de cada tamanho)

Pct

800

R$

6,00

R$

4.800,00

38

Mídia de CD

Und.

120

R$

0,95

R$

114,00

ELGIN

39

Mídia de DVD

Und

50

R$

1,30

R$

65,00

MAXPRINT

Und

2

R$

165,00

R$

330,00

CARBRINK

Und

60

R$

15,00

R$

900,00

WALEU

Und

20

R$

120,00

R$

2.400,00

ART POP

Und

300

R$

1,00

R$

300,00

WALEU

41

Numerador Automático 06 dígitos (Altura do nº) 1.ª
Qualidade)
Pranchetas em acrílico transparente

42

Quadro branco (1,20x0,90m - moldura em alumínio)

40

ART LATEX

Régua em material acrílico 30cm subdivisão em mm .
43
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44

45
46
47

Tesoura Grande (Inox) para uso geral 1ª Qualidade
Grande
Tesoura media para uso geral, material resina
termoplástica, aço inoxidável, ponta reta. Medida
19x6cm
Tesouras sem ponta escolar com haste plástica (Boa
Qualidade)
Tinta guache pote de 250g (cores variadas)

Und

160

R$

6,00

R$

960,00

Und

210

R$

4,90

R$

1.029,00

Und

3050

R$

2,10

R$

6.405,00

GATTE
PIRATINING
A

Und

3500

R$

48

Tinta para tecido 37 ml (Cores variadas)

Und

2100

49

Umedecedor de dedo pasta -cor transparente 12g

Und

120

50

Relógio de parede grande 35,5cm – boa qualidade

Und

51

Tinta para carimbo Auto Entintados (preto) 50 ml

Und

52

Tinta para carimbo (azul)

Und

53

Tinta para numeradores e datadores - 15ml

und.

BRW

JOCAR

4,40

R$

15.400,00

R$

2,80

R$

5.880,00

ACRILEX

R$

22,00

R$

2.640,00

CARBRINK

10

R$

85,00

R$

850,00

HERWEG

100

R$

14,00

R$

1.400,00

120

R$

4,20

R$

504,00

3

R$

6,00

R$

18,00

RADEX

980,00

COLOR
MAKE

MAGIFIX
CARBRINK

55

Kit Tinta Facial cremosa a base de vaselina, o que
confere alta resistência ao suor. Pote c/ 4grs. ( Kit C/ 6
cores)
Tela para pintura, medindo 30x40

Und

200

R$

18,00

R$

3.600,00

ART POP

56

Tela para pintura, medindo 20x 50

Und

100

R$

16,00

R$

1.600,00

ART POP

57

Tela para pintura, medindo 30X30

Und

600

R$

14,50

R$

8.700,00

SOUZA

58

Tela pintura , medindo 10x15

Und

200

R$

8,50

R$

1.700,00

59

Bola de isopor 50 mm

Und

120

R$

0,50

R$

60,00

FRICALOR

60

Bola de isopor 70 mm

Und

100

R$

1,10

R$

110,00

FRICALOR

61

Bola de isopor 100 mm

Und

100

R$

4,36

R$

436,00

FRICALOR

62

Fita adesiva dupla-fase larga

Und

100

R$

18,00

R$

1.800,00

ADELBRAS

63

Isopor 5 mm

Und

50

R$

2,06

R$

103,00

ISOPLAC

64

Isopor 10 mm

Und

50

R$

4,13

R$

206,50

ISOPLAC

65

Isopor 15 mm

Und

60

R$

6,45

R$

387,00

54

66

Tinta Guache 15ml c/12

Cxs

67

Clipes 2/0

68

Massa de Modelar 6cores cx c/ 90g

69

Pasta do aluno

70

Papel seda cores variadas

71

Fitilho para presente c/100metros

72

Percevejo latonado c/50

73

Und

Livro de ponto ¼

70

R$

14,00

R$

SOUZA

ISOPLAC
PIRATINING
A

250

R$

8,50

R$

2.125,00

Cxs

50

R$

2,06

R$

103,00

CLIPS TOP

Cxs

100

R$

2,93

R$

293,00

ACRILEX

Und

1000

R$

0,85

R$

850,00

G.
EXEMPLAR

Fls

500

R$

0,34

R$

170,00

RST PAPEIS

Rolo

50

R$

4,00

R$

200,00

BELLA FIORI

Cx

50

R$

2,00

R$

100,00

CLASSE

und

50

R$

12,00

R$

600,00

S.
DOMINGOS
MAXPRINT

74

Pendrive 16GB

Und

50

R$

30,00

R$

1.500,00

75

Cordão de Crachá

Und

500

R$

1,50

R$

750,00

CORDFIX

76

Painel Natalino

Und

100

R$

15,00

R$

1.500,00

DECORLIN

77

Painel junino

Und

100

R$

15,00

R$

1.500,00

DECORLIN

78

Grampo 26/6 c/5000 galvanizado

cx

100

R$

5,60

R$

560,00

MT

100

R$

10,00

R$

1.000,00

79

Malha para decoração

CLIPS TOP
CATARINENS
E
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80

Capa e contra capa encadernação

Und

500

R$

0,40

R$

200,00

LASSANE

81

Espiral 17mm

Und

500

R$

0,32

R$

160,00

LASSANE

82

Porat Lapis acrílico

Und

24

R$

8,00

R$

192,00

WALEU

83

Grampo 23/13 c/1000 galvanizado

cx

50

R$

4,00

R$

200,00

LYKE

84

Saco transparente 15x22

Und

500

R$

0,14

R$

70,00

CROMUS

85

Saco trasnparente 25x35

Und

500

R$

0,23

R$

115,00

GALA

86

Sacola de papel crafit 15x16

Und

500

R$

1,20

R$

600,00

NORPELL

87

Sacola de papel crafit 24x18

Und

500

R$

1,50

R$

750,00

NORPELL

88

Sacola de papel crafit 33x31

und

500

R$

2,20

R$

1.100,00

NORPELL

R$

239.000,00

TOTAL LOTE II (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL REAIS)

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante
emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como
ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou,
podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município.
1.3. Eventualmente e de forma justificada, a municipalidade poderá aceitar a substituição dos
produtos por outros de mesma natureza e qualidade.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade 12 (doze) meses, contados a partir da data
da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Planaltino não será
obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos produtos referidos na Cláusula I,
podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora da ata.
2.3 – Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços referência, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser
de pleno conhecimento das partes.
2.4 – Além das hipóteses previstas no edital, o cancelamento do registro de preços ocorrerá nas
hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 10 dias corridos, após o
prazo preestabelecido neste Edital;
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b) incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega do qualquer item adjudicado, em
relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do
produto.
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta ATA.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado, mediante o fornecimento, com apresentação da fatura
devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de fornecimento enviada
pela Prefeitura Municipal de Planaltino - BA.
3.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.
3.3. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da
nota fiscal, isenta de pendências, no setor competente da prefeitura municipal. Ocorrendo alguma
pendência, o prazo será interrompido até a nova apresentação.
3.4. Além da nota fiscal e/ou fatura, a prestadora dos serviços deverá apresentar a documentação
que comprove a regularidade fiscal.
3.5. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de imediato, a partir do recebimento da Nota de Empenho e
confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
4.2.1 – A entrega será feita no local, termos e condições indicados no termo de referência e
indicado pelo setor solicitante, cabendo ao recebedor conferir os produtos e lavrar Termo de
Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as
exigências do edital.
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4.2.2 - Além da entrega no local designado pelo Setor Solicitante, conforme subitem 4.2.1, deverá a
licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor,
comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de produtos fora do estabelecido neste edital será imediatamente
notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando
entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as
sanções previstas nesta Ata e no edital.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o órgão/setor solicitante
não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade
superior, sob pena de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no
prazo de 2 (dois) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas.
4.6 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA
pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o
objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplicar a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar toda e qualquer informação à licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do Contrato;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal,
devidamente atestada e sem irregularidades;
5.1.5 – Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação, de qualquer sanção para o exercício do
direito de defesa;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital e conforme
solicitação da municipalidade.
5.2.2 – Efetuar a entrega dos produtos nos locais indicados pela administração, observadas as
especificidades do termo de referência.
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5.2.3 - Responsabilizar-se pelo transporte (de acordo com as normas sanitárias vigentes, previsões e
locais indicados no termos de referência) dos produtos, bem como pelo seu descarregamento e
devido acondicionamento.
5.2.4 - Acatar as orientações do contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
5.2.5 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ATA, isentando o Município
de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no
caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços
e de qualquer tipo de demanda;
5.2.6 – Garantir a boa qualidade e procedência dos produtos fornecidos, observando prazos de
validade e condições de armazenamento.
5.2.7 - Os produtos deverão ter, na data da entrega, no mínimo 80% (oitenta por cento) do seu
prazo de validade ainda por vencer, com a data de validade impressa em cada embalagem.
5.2.8 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao
Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária,
devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.9 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.10 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
5.2.11 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem
necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratado.
5.2.12. Comunicar imediatamente ao promitente comprador qualquer alteração que porventura
venha a sofrer em seu contrato social;
5.2.13. Substituir, imediatamente, os produtos que não se adequem as exigências do edital ou que
não tenham boa aceitação pelos destinatários e pela administração;
5.2.14. Não transferir a outrem a execução do objeto licitado sem prévia e expressa anuência do
contratante
5.2.15. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.2.16. Demais obrigações constantes do edital e termo de referência
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CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados
pela emissão e retirada da Nota de Empenho pela detentora, salvo elaboração de outro
instrumento legalmente previsto.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista
para data posterior à do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4 - O objeto desta ATA será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes,
consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as
alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão, de detentor
da ata ou contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
7.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
7.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato;
7.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido do contrato;
7.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
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7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
7.1.9. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação
em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços
registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros
de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da
assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a
Administração não aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
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9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do
Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por qualquer órgão/setor
desta Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo menor preço por global, sendo que as compras
poderão ser feitas por itens individuais.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 003/2022 e
proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e n°
8.666/93 e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de
direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Maracás – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas
testemunhas abaixo.
Planaltino, 01 de abril de 2022..

_____________________________________
Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
Contratante
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_____________________________________
D.N PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 14.780.254/0001-84
DETENTORA DA ATA

Testemunhas:
1.____________________________________

2. ________________________________

CPF nº: _______________________________

CPF nº: ____________________________

PUBLICAÇÃO
Nos termos do § único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93, a
Prefeitura Municipal de Planaltino, publica o presente contrato
no Diário Oficial do Município:
https://www.planaltino.ba.gov.br/Site/DiarioOficial
Para que seja dado o fiel cumprimento para produção dos seus
efeitos de direito

PARECER JURÍDICO

Esta Ata de Registro obedece aos requisitos legais e atende a
todas as formalidades exigidas pela lei 8.666/1993 e
10.520/2002, estando de acordo com as respectivas
disposições legais, motivo pelos quais OPINAMOS PELA
APROVAÇÃO, nos termos do par. Único do artigo 38 da lei de
licitações.

P.M. de PLANALTINO – BA 01 de abril, de 2022.

________________________________
ISABELA Santos de Souza
CPF de nº 056.515.525-37

Israel Miranda Soares
Advogado
OAB/BA nº: 47.529
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 053/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022
Ao primeiro (01) dia do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), Município de Planaltino, pessoa

1 jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.394.887/0001-66, com sede na
Avenida André Magalhães nº 188, Centro, Planaltino - BA, neste ato representado pelo Senhor
Prefeito, Sr. Ronaldo Lisboa da Silva, brasileiro, maior, capaz, inscrito no CPF nº 374.108.905-25,
residente e domiciliado neste Município e pelo senhor pelo Secretário, Sr. FAGNER MACHADO
BRAGA, brasileiro, maior, capaz, inscrito no CPF nº 810.220.425-72, residente e domiciliado neste
Município, doravante denominado promitente COMPRADOR e a sociedade empresária PESENTI E
PELAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.776.642/0001-02, com endereço na
Avenida Celso Garcia CID, 1539, CENTRO, Londrina – Pr, neste ato representada pelo senhor, RODNEY
DANILO PESENTI, portador do RG nº 5.324.678-8 SS/PRe do CPF nº 803.463.329-15, com endereço na
Avenida Paul Harris, 88 Bloco 8 apto 401, Jardim Nossa Senhora de Lourdes, Londrina – Paraná, doravante
denominada promitente fornecedora, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações
nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002, e demais normas legais aplicáveis e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO N° 010/2022, para REGISTRO DE
PREÇOS, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam a presente Ata de Registro de Preços,
obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futuras aquisições pelo Município
de PLANALTINO, Bahia:

OBJETO Pregão Eletrônico de Registro de Preços para eventual aquisição material permanente para
o Fundo Municipal de Saúde de Planaltino, tudo conforme critérios estabelecidos no edital e Termo
de Referencia.
Lote 01
ITEM

QUANT.
1

DESCRIÇÃO
Ultrassom odontológico; Com jato de bicarbinato integrado,
2 caneta, transdutor do ultrason autoclavável. Não possui cavitador.

2

4

3
4

Fotopolimerizador de Resinas; Tipo LED, sem fio, sem radiômetro.

Compressor Odontológico; Capacidade reservatório 30 a 39 litros,
1 potência 1 a 1,5hp, consumo 6 a 7 pés, isento de oléo.
Aparelho de Raio X- Odontológico; Instalação coluna com braço
1 convencional; Modo de operação digital, Tensão minima 7MA.
VALOR DO LOTE

Marca

V. UNIT.

V. TOTAL:

R$ 1.200,00

R$ 2.400,00
R$ 2.000,00

Microdont/blue star

R$ 500,00
R$ 3.300,00

R$ 3.300,00

Chiaperini/BPO

R$ 6.300,00

R$ 6.300,00

Alliange / D700

V. TOTAL:

R$ 14.000,00

ORTUS / BIOSCALER

.............................

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
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fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as
quantidades mínimas de carga para transporte terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (SEIS) meses, contados a partir da data da
assinatura.

2

2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 10.520/2002, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de PLANALTINO não será obrigado à
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão eletrônico para Registro de Preços referência, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das
partes.
2.4 – Além das hipóteses previstas no edital, o cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e
condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 10 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega do qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior a
50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado, mediante a efetiva entrega dos materiais/serviços, com apresentação da
fatura devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de fornecimento enviada
pela Prefeitura Municipal ou Fundo Municipal de Saúde.
3.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o
pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados todos os documentos de regularidade fiscal.
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
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3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.

3 4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi
feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
4.2.1 – A entrega será feita no setor solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedidas pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito
de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.2.2 - Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante
vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendose, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à
licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata e
no edital.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o órgão/setor solicitante não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 3
(três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 (três) dias.
4.6 – A Setor competente terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplicar a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar toda e qualquer informação à licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Contrato;
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5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente
atestada e sem irregularidades;
5.1.5 – Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação, de qualquer sanção para o exercício do direito de
defesa;
5.2 – Da Promitente Fornecedora

4 5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital e conforme solicitação da
municipalidade.
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ATA, isentando o Município de qualquer
responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações
trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de
demanda.
5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com
perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer),
como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer
acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a
terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas,
dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município,
e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no
quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado.
5.2.9. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração que porventura venha a sofrer em seu
contrato social;
5.2.10. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93;
5.2.11. Demais obrigações constantes do edital e termo de referência
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
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6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à
do seu vencimento.

5

6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante
o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela
Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão, de detentor da ata ou
contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
7.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
7.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
7.1.9. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
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8.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme
Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
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8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de
mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no
mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de anulação do registro de preços, a critério da
Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora,
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94.
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9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
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10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por qualquer órgão/setor desta
Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
eletronico, tipo menor preço por global.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão eletronico para Registro de Preços n° 010/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e n° 8.666/93 e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de MARACÁS– BA, como único competente para dirimir quaisquer
ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas
abaixo.

PLANALTINO, 01 DE ABRILde 2022.
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FAGNER MACHADO BRAGA
Secretário de Saúde
Comprador

8
Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
Contratante

PESENTI E PELAIS LTDA
CNPJ nº 02.776.642/0001-02

DETENTORA DA ATA

Testemunhas:
1.____________________________________

2. ________________________________

CPF nº: _______________________________

CPF nº: ____________________________

PUBLICAÇÃO
Nos termos do § único do artigo 61 da Lei Federal nº
8.666/93, a Prefeitura Municipal de Planaltino, publica o
presente contrato no Diário Oficial do Município:
https://www.planaltino.ba.gov.br/Site/DiarioOficial
Para que seja dado o fiel cumprimento para produção dos seus
efeitos de direito

PARECER JURÍDICO

Esta Minuta de Ata de Registro de Preços obedece aos
requisitos legais e atende a todas as formalidades
exigidas pela lei 8.666/1993 e 10.520/2002, estando de
acordo com as respectivas disposições legais, motivo
pelos quais OPINAMOS PELA APROVAÇÃO, nos
termos do par. Único do artigo 38 da lei de licitações.

P.M. de PLANALTINO – BA 01 de abril de 2022.
________________________________
ISABELA Santos de Souza
CPF de nº 056.515.525-37

Israel Miranda Soares
ADVOGADO
OAB/BA nº: 47.529
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 053/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022
Ao primeiro (01) dia do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), o Fundo Municipal de Saúde de
1 Planaltino, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº11.394.887/0001-66,
com sede na Avenida André Magalhães nº 188, Centro, Planaltino - BA, neste ato representado pelo
Senhor Prefeito, Sr. Ronaldo Lisboa da Silva, brasileiro, maior, capaz, inscrito no CPF nº 374.108.90525, residente e domiciliado neste Município, e pelo senhor pelo Secretário, Sr. FAGNER MACHADO
BRAGA, brasileiro, maior, capaz, inscrito no CPF nº 810.220.425-72, residente e domiciliado neste
Município, doravante denominado promitente COMPRADOR e a sociedade empresária MAXWELL DE
NOVAES SANTOS - ME, inscrita sob o CNPJ: 14.625.838/0001-85, com sede em Itiruçu – Ba, , na pessoa do
seu representante legal, o Senhor, Maxwell de Novais Santos, brasileiro, maior, casado, portador do
documento de identidade n° 0949359637 emitidos por SSP/BA e dos CPF nº 005.483.625-56, residente na
Avenida João Durval Carneiro, 38, Centro – Itiruçu/Ba, doravante denominada promitente fornecedora, nos
termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94,
Lei Federal n° 10.520/2002, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação
modalidade PREGÃO ELETRONICO N° 010/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do processo
administrativo próprio, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n°
8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futuras aquisições pelo Município
de PLANALTINO, Bahia:

OBJETO Pregão Eletrônico de Registro de Preços para eventual aquisição material permanente para
o Fundo Municipal de Saúde de Planaltino, tudo conforme critérios estabelecidos no edital e Termo
de Referencia.
Lote 02
MARCA
ITEM

QUANT.

DESCRIÇÃO

V. UNIT.

V. TOTAL:
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Solidstell
Destilador de Água, capaz de realizar destilação com elevada pureza e baixo teor de
sais.Destiladores de 5 litros são bifásicos e opcionalmente podem ser produzidos
monofásico, o modelo de 30L é trifásico. Consulte disponibilidade.Chapa de aço
carbono SAE 1020, Tratamento anticorrosivo, Pintura eletrostática epóxi texturizada,
Pintura eletrostática epóxi texturizada, Pintura eletrostática epóxi texturizada,
Suporte de fixação na parede, Coletor de vapores e partes que entram em contato
com a água já destilada em aço inox e materiais inertes, Coletor de vapores e partes
que entram em contato com a água já destilada em aço inox e materiais inertes, Fácil
Instalação, Rendimento: 5L/h, Pureza: abaixo de 4 uS, com entrada até 300 uS,
Condutividade: até 3,5 uS/cm com entrada 310 uS/cm, Controle Elétrico: Chave
liga/desliga, Controle Elétrico: Chave liga/desliga, Indicador de Acionamento:
Lâmpada piloto, Cabo de Alimentação: Verificar tabela, Sistema de Aquecimento:
Resistência tubular blindada em aço inox 304, Material: Tubo de destilação, tampa e
caldeira em aço inox 304, Sensor de Nível: Eletrônico com desligamento automático
em caso de falta de água, Caldeira: Aço inox 304 sem soldas ou emendas, Medidas
do equipamento (A x L x C): 15 x 30 x 24cm, Potência: 3500w, Alimentação: 220V.

2

1

1

R$ 1.600,00
Cadeira, aço/ferro pintado, assento e encosto estofado, não possui braço, não
possui regulagem de altuta, não possui rodizio.

2

8

3

Armário. Dimensões/Prateleiras: Altura de 100 a 210 cm X Largura de 70 a 110 cm/4.
4 Material de Confecção: Aço. Capacidade por patreleira: 50kg

4

Mesa de escritório. Material de confecção: madeira, MDP,MDF, simular, possui
4 gavetas. Composição: Simples.

R$ 1.600,00
Pacheco Flex

R$ 110,00

R$ 880,00
Pandin

R$ 906,00

R$ 3.642,00
Pandin

R$ 516,00

R$ 2.064,00
Agratto

5

1 Ar Condicionado; Tipo split, capacidade/cuclo 9.000 a 12.000 BTUs/quente e frio.

R$ 1.720,00

VALOR global

R$ 1.720,00
R$

9.888,00

............................

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as
quantidades mínimas de carga para transporte terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (SEIS) meses, contados a partir da data da
assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 10.520/2002, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de PLANALTINO não será obrigado à
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão eletrônico para Registro de Preços referência, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das
partes.
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2.4 – Além das hipóteses previstas no edital, o cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e
condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 10 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega do qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior a
3
50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado, mediante a efetiva entrega dos materiais/serviços, com apresentação da
fatura devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de fornecimento enviada
pela Prefeitura Municipal ou Fundo Municipal de Saúde.
3.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o
pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados todos os documentos de regularidade fiscal.
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi
feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
4.2.1 – A entrega será feita no setor solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedidas pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito
de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.2.2 - Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante
vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendose, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
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4.3 - Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à
licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata e
no edital.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o órgão/setor solicitante não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
4 pena de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 3
(três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 (três) dias.
4.6 – A Setor competente terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplicar a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar toda e qualquer informação à licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Contrato;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente
atestada e sem irregularidades;
5.1.5 – Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação, de qualquer sanção para o exercício do direito de
defesa;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital e conforme solicitação da
municipalidade.
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ATA, isentando o Município de qualquer
responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações
trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de
demanda.
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5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com
perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer),
como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer
acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
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5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a
terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas,
dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município,
e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no
quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado.
5.2.9. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração que porventura venha a sofrer em seu
contrato social;
5.2.10. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93;
5.2.11. Demais obrigações constantes do edital e termo de referência
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à
do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante
o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela
Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão, de detentor da ata ou
contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
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7.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
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7.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
7.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
7.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
7.1.9. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme
Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de
mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no
mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
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9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de anulação do registro de preços, a critério da
Administração; observada a legislação em vigor;

7 9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora,
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por qualquer órgão/setor desta
Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
eletronico, tipo menor preço por global.
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CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão eletronico para Registro de Preços n° 010/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e n° 8.666/93 e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
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CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de MARACÁS– BA, como único competente para dirimir quaisquer
ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas
abaixo.

PLANALTINO, 01 DE ABRILde 2022.
FAGNER MACHADO BRAGA
Secretário de Saúde
Comprador

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
Contratante

MAXWELL DE NOVAES SANTOS – ME
CNPJ: 14.625.838/0001-85

DETENTORA DA ATA

Testemunhas:
1.____________________________________

2. ________________________________

CPF nº: _______________________________

CPF nº: ____________________________

PUBLICAÇÃO
Nos termos do § único do artigo 61 da Lei Federal nº
8.666/93, a Prefeitura Municipal de Planaltino, publica o
presente contrato no Diário Oficial do Município:
https://www.planaltino.ba.gov.br/Site/DiarioOficial
Para que seja dado o fiel cumprimento para produção dos seus
efeitos de direito

PARECER JURÍDICO

Esta Minuta de Ata de Registro de Preços obedece aos
requisitos legais e atende a todas as formalidades
exigidas pela lei 8.666/1993 e 10.520/2002, estando de
acordo com as respectivas disposições legais, motivo
pelos quais OPINAMOS PELA APROVAÇÃO, nos
termos do par. Único do artigo 38 da lei de licitações.

P.M. de PLANALTINO – BA 01 de abril de 2022.
________________________________
ISABELA Santos de Souza
CPF de nº 056.515.525-37

Israel Miranda Soares
ADVOGADO
OAB/BA nº: 47.529
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 053/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022
Ao primeiro (01) dia do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), o Fundo Municipal de Saúde do

1 Município de Planaltino, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
11.394.887/0001-66, com sede na Avenida André Magalhães nº 188, Centro, Planaltino - BA, neste
ato representado pelo Senhor Prefeito, Sr. Ronaldo Lisboa da Silva, brasileiro, maior, capaz, inscrito
no CPF nº 374.108.905-25, residente e domiciliado neste Município e pelo senhor pelo Secretário,
Sr. FAGNER MACHADO BRAGA, brasileiro, maior, capaz, inscrito no CPF nº 810.220.425-72,
residente e domiciliado neste Município doravante denominado promitente COMPRADOR e a
sociedade empresária M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa juridica de
direito privado, inscrita sob o CNPJ: 32.593.430/0001-50, com sede na Avenida Henrique mansano, 1595,
Alpes, Londrina, Paraná, na pessoa do seu representante legal, o José Márcio Carrega, brasileiro, maior,
casado, portador do documento de identidade n° 14727572 SESP/PR e CPF: 109.523.298-32, residente na rua
Fernando de Noronha, 609, Aptº 1104, Centro, Londrina – Pr. doravante denominada promitente
fornecedora, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei
Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002, e demais normas legais aplicáveis e considerando o
resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO N° 010/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme
consta do processo administrativo próprio, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às
disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futuras aquisições pelo Município
de PLANALTINO, Bahia:

OBJETO Pregão Eletrônico de Registro de Preços para eventual aquisição material permanente para
o Fundo Municipal de Saúde de Planaltino, tudo conforme critérios estabelecidos no edital e Termo
de Referencia.
Lote 03
Marca
Item Qtd Descrição:
1
2

3

4

Esfigmomanômetro Adulto; Tipo analógico, material de
8 confecção da braçadeira naylon.
4 Suporte de Soro; Tipo pedestal, aço inoxidável.
DEA- Desfribilador Externo Automático; Autonomia 50 a
250 choques, auxilio RCP possui, acessórios: 1 par de
2 eletrodo.
Reanimador pulmonar de silicone, possui válvula
inidirecional, possui reservatório, Válvula de PEEP não
1 possui.

v. unit.
R$ 100

Total
R$ 800,00

Premium/Adulto

R$ 150,00

R$ 600,00

Renascer Pedestal

R$
7.000,00

R$
14.000,00

Instramed/silicone

R$ 240,00

R$ 240,00

Farmatex/silicone
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5
6

2

D7

3 Foco Refletor Ambulatorial; Iluminação de led, haste flexivel R$ 250,00
R$
Oximetro de Pulso; Tipo portátil, (de mão), com 1 sensor.
2
1.550,00
Aspirador de Secreção Elétrico Móvel; Fluxo de aspiração de
15 a 30 LPM, com válvula de segurança, frasco termoplastico
ou vidro, bateria recarregavel, suporte com rodízio não
R$
possui por ser portátil.
1
2.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE

R$ 750,00

Renascer Pedestal

R$
3.100,00

Contec/CMS60D

ASPIRATEX/HR600
1BE

R$2.500,00
R$ 21.990,00

............................

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as
quantidades mínimas de carga para transporte terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (SEIS) meses, contados a partir da data da
assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 10.520/2002, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de PLANALTINO não será obrigado à
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão eletrônico para Registro de Preços referência, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das
partes.
2.4 – Além das hipóteses previstas no edital, o cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e
condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 10 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega do qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior a
50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
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3.1 - O pagamento será efetuado, mediante a efetiva entrega dos materiais/serviços, com apresentação da
fatura devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de fornecimento enviada
pela Prefeitura Municipal ou Fundo Municipal de Saúde.
3.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o
pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
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3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados todos os documentos de regularidade fiscal.
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi
feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
4.2.1 – A entrega será feita no setor solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedidas pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito
de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.2.2 - Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante
vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendose, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à
licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata e
no edital.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o órgão/setor solicitante não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 3
(três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 (três) dias.
4.6 – A Setor competente terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
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4.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município

4 5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplicar a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar toda e qualquer informação à licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Contrato;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente
atestada e sem irregularidades;
5.1.5 – Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação, de qualquer sanção para o exercício do direito de
defesa;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital e conforme solicitação da
municipalidade.
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ATA, isentando o Município de qualquer
responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações
trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de
demanda.
5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com
perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer),
como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer
acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a
terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas,
dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município,
e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
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5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no
quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado.
5.2.9. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração que porventura venha a sofrer em seu
contrato social;
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5.2.10. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93;
5.2.11. Demais obrigações constantes do edital e termo de referência
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à
do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante
o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela
Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão, de detentor da ata ou
contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
7.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
7.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
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7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
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7.1.9. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme
Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de
mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no
mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de anulação do registro de preços, a critério da
Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
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presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora,
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
7 Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por qualquer órgão/setor desta
Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
eletronico, tipo menor preço por global.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão eletronico para Registro de Preços n° 010/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e n° 8.666/93 e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de MARACÁS– BA, como único competente para dirimir quaisquer
ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas
abaixo.
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PLANALTINO, 01 DE ABRIL de 2022.

FAGNER MACHADO BRAGA
Secretário de Saúde
Comprador
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Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
Contratante

M CARREGA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50

DETENTORA DA ATA

Testemunhas:
1.____________________________________

2. ________________________________

CPF nº: _______________________________

CPF nº: ____________________________

PUBLICAÇÃO
Nos termos do § único do artigo 61 da Lei Federal nº
8.666/93, a Prefeitura Municipal de Planaltino, publica o
presente contrato no Diário Oficial do Município:
https://www.planaltino.ba.gov.br/Site/DiarioOficial
Para que seja dado o fiel cumprimento para produção dos seus
efeitos de direito

PARECER JURÍDICO

Esta Minuta de Ata de Registro de Preços obedece aos
requisitos legais e atende a todas as formalidades
exigidas pela lei 8.666/1993 e 10.520/2002, estando de
acordo com as respectivas disposições legais, motivo
pelos quais OPINAMOS PELA APROVAÇÃO, nos
termos do par. Único do artigo 38 da lei de licitações.

P.M. de PLANALTINO – BA 01 de abril de 2022.
________________________________
ISABELA Santos de Souza
CPF de nº 056.515.525-37

Israel Miranda Soares
ADVOGADO
OAB/BA nº: 47.529
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