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Prefeitura Municipal de
Salinas da Margarida publica:
 Decisão - Processo Administrativo N°0451/2018 - Tomada de
Preços N°018/2018 - Objeto: contratação de empresa para a
execução de Pavimentação em Paralelepípedo com drenagem na Rua
do Barro Vermelho, localizado na BA 534, Distrito de Encarnação de
Salinas no Município de Salinas da Margarida.
 Ata de Registro de Preço N°03/2018 - Processo Administrativo
N°0371/2018 - Pregão Presencial N° 0132120181SRP – Objeto:
aquisição futura e eventual de mobiliários para atender as
necessidades das Escolas da Educação Básica e da Secretaria
Municipal de Educação de Salinas da Margarida.

Gestor - Wilson Ribeiro Pedreira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Tv Lidio Pena s/n
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Licitações

Q

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Salinas da Margarida
SECDe AOMINISTRA~Ao EPl..ANEJAMENTO

PHOCESSO ADMINISTRATIVO N° 0451/2018
TOMADA DE PRE<;OS No> 018/2018
OBJETO: contcata~ao de empresa para a execu~ao de Pa"itnenta~iio em P.ralclcpipedo Will I ),.~tl:lg~'"
'Ill Rua do Barro Vennelho, localizado na BA 534, Distcito de Encarna,ao de Salinas liD :\Illnicipio dl:
Salinas da Margarida, confonne contratQ de repasse n° 844448/2017 /MCIDADES/Ct\ IX ..\.
INTERESSADOS: ELO ENGENHARIA E CONSTRU<;AO LTDA; CONSTRUSETI~
CONSTRUTORA LTDA; IBIASSUCE CONSTRUTORA PRE-MOLDADOS LTDA; i\IAI'AS
EMPREENDIMENTOS IMOBILJARIOS, MINERA<;Ao E TRANSI'OHTES L'!'J)A; G."
POLARIS SERVI<;OS EIRELI, RIBEIRO E ANJOS EII1PRENDIi\tENTOS E
ENGENHARIA LTDA, SOMAZA SOUZA MOREIRA ENGENHAHlA LTDA - ME l: S.A.S
SERVI<;OS E TRANSPOTES LTDA - ME

DECISAO
A COMISsAo PERMANENTE DE LICITA<;OES DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SALINAS DA MARGARIDA. a vista do Parecer Tecnieo do SeLor dl: Engcnhllri" l: :lIn tlo l:Crt:lIllC.
constante nos autos do Processo Administrativo em epigmfe, DECIDE:

SlTUM;Ao

VALOR DA
PROPOSTA

LICITANTE

o

G3 POLARIS SERVI<;OS EIREL!

R$ 394.857,06

,

I

"LO

ENGENHARIA

E

CONSTRU<;Ao LTDA

R$ 410.403,17

engenheil'O mUllicip;,t vcrilic{'" q~·l;-;~'1
IlCnhll1ll;1 Irrcgl,la ric!;,dl". (;~I:\1
em confonnidruJ(' conl (J~ rcqlljsil()~ do ctlilal.
o cngcnhciro 1l1l11\icip:ll '"crilicot,l <Iut: :1 4..:1ll1'!
"prCsClltou 11:1 plallilhn d~ uJ ·:llc.lrgo:- :'(lci;H~"
nao aprcscntou

·<':~.I

111\

codigo :\ 7 (Sq.;uro Contra .\cidcllll'~ de 'I t"ilh"i "0)
0 \':l~or de 2°;.\ no lll1nl pcb t:lheht ~)~~~ ..::..:.!'!:~

o

cl1gcl1h(:iro 1111lniC:II,,,1 "('nlin III lllH: III pl:1I'

cunlpo~is:o<.:t' th.' Ilrl:\U,", ulliliinll:', (J \"lIlJr d..: ~
para "Scrvcnlc COIH Ellcargos COlllllkll1l'1l[;Il .... ~ • ~ t
etnpresa npresenlou tlui~ \':ll()rl'~ dilen.·ow'" I
esta mno de obr:l.

ell::

I

CONSTRUSETE
LTDA

CONSTRUTORA

R$ 423.458,93

o
IBJASSUCE CONSTRUTORA PREMOLDADOS LTDA

R$ 436.613,73

cngcnhciro tllunicipnl

1.1; 2.1; 2.4; 2.5:
flprC5('IHuli 0:;

n~rificlJl1 tlUl' !lOS itt,! I~ (

3.~; ~"I: ~ ..I;

Pf\':~f):'

.1

.'i.II.

.J L:1nl'l

11I1H;lrio:\ ~llPlo.'l il}f(::-O

.10

d.,

plnnilh:1 or<;~lmC!lI;lL;fl COIl~t.lnH· 110 (,.'di~ _ _

I

SOMAZA
SOUZA
MOREIRA
. ENG EN HARIA LTDA - ME

R$ 453.930,92

o

engenhciro

de

conlposi<;oc~ de pr<.:\o:,\ l1niL;rirl~. 0

--

n'ri(j(IJ\, 'I"l' II.L 1'1.\11 ilhJ
\"lIlt H' de .-110

parn U$crvclllc COIll Ellcnr~os

COlllp1clllc..'nLlIl':-

,.j

empresa nprc~cntou dj\Tr:,o:, \':llol'l':' (l1fC'rl'llIl'~ i
Cl'i (it nl~O

..

1ll1lnicil)~1

dc obra.

-

.-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

. Salinas da Margarida
SEC. Of AOMIH~AoEPlANEJAM£NTO

.\ Sr:1. Prcsidcntc julgn c1assificadas as cmprcsas: ELO ENGENHARIA E CONSTI(lJ<;Ao LTDA;
CONSTRUSETE CONSTRUTORA
LTDA;
IBIASSUCE CONSTRUTOIl,\
p,U~
MOLDADOS LTDA; G3 POLARIS SEHVI<;:OS EI RELl, SOl\1AZA SOUZA iI·IOIU" IlA
ENGENHARJA LTDA - ME.
.
Sobrc 0 qucstionamemo aprcsenlado pela empresa G3 POLARIS SERVI<;OS cIHEU, rcrcrcnlc ils
propostas de prc~os aprcsentadas:
a)

"Quesuona sobre a composi~ao dc prc<jos aprcsenlada pda cmprcsa SOMAZ/\ SOUZ,\
MOREIRA ENGENHARIA LTDA - ME, que eSlar Cm dcsconrormid"dc a.) IIc'll1 9,(, d"
edital, pois microecmpresa e empresa dc pequeno porre 0plalllc pelo simples n.le;on,,!. dc\'c'",;
retirar da tabela dc encargos sociais, os itens rcferellles a cont.riblJi~()cs illSUIUid", pd" l:ni:io
(5ESI, SEN,"d, INCll.,,\, SEBRAE e sailirio edlJca~ao) de acordo com a arL2~(l d" lei
complemcntar 123/06, bem como 0 valor apresenlado para serVClllC eSl:io COIll '" \,,,Ion:s
divergentcs, ou scja a rcmullcrac;:ao para :l 111csnUI :lli\'idadc CS(~O com \,;)10)"(':' difcl'c.:ntl':-:, !'flr
cxcmpl0, a cfnprcsa apresenta

0

vtllor unitnrio d:l hOI':1 d"

$crn:UH.'

a

"Ill

H1I1a dl' 1\5

1).1.'; (.'

a

quamia de RS 16,00 para servcllle lambcm c a cmpr.:s:! CONSTIHJSETE CONSTIlUTUll"

LTDA

0

valor aprC'sel1l~do p:trn

:-;.CrVCI1{C

mlll.bcm

c~tno

com os

nl!nn::- <bn:rgl'l1ll':", 011 ':l,j.l :1

rcmuncra~~o

para a mesma auvidade eSlao com valores difcrclllcs";
b) "Quesuona sobre a referencia ultiliz.1da pela empresa ELO ENGENHAHI/\ C
CONSTRU<;AO LTDA para pagamento do segura contra acideme dc lrahalho pni~ cst"r CIll
desconformidadc com a planilha dos encargos socia;s da Caixa Economica Fcderal",
c) "questiona sobre a composi~ao de prc~os aprescnlada pela emp",,,a I BJASSUCI~
CONSTRUTORA PRE-MOLDADOS LTDA, quc eSlar cm dcscon("rlllid.l'!c .1" IIc'lIl (i,(,
do edital, pois microeempresa c cmprcsa de pcqucno porte 0planlc pelo ~impk, na..i"na'- "evc,,;
retirar da tabe1a de cl\cnrgos sociais, os itens refcrcntcs n cOI1u:ibuj~oc~ in:ailuida:, pda t 'm:io
(SESI, SEN!\I, INCIl.,'\, SEBIl.,-\E e sal~rio edllca~iio) de .conlo Will " arl,24l) d" 1"i
comp1emcmar 123/06",
:\ Prcsidcnte dedara que os cluesuonamenlo, do rcprescntanlc da clllprcsa G3 POLA HIS

e crilC~~:rio

SI~1l VI

C;OS

para dcsclassific;u;:lo, pOl' t:H\!O ~ollcil;l tl\lC :1 Clnprcsa
classificada: ELO ENGENHARIA E CONSTRUC;:ii.O LTDA apre'sull(' 110 I'r"~,, dl' J, '" dl.l' lII .. i,.

ElltELI procedent,

111:1$ nilo

nova planilha de cncargos sociais com 0 percenlual em coufonnidade ao soliei.aJ" I'd" ClI"l Icc. """""GI
Fcdcral e as cmpresas dassificadas: SOMAZA SOUZA MOREIHA ENGENHAHI'\ LTD,\ - MI~
aprcseme no prazo dc dois dias utcis, nova planilha dc composi~ao de pre~()s e nova p1an;lha II\- cncarg"s
com os itens corrigidos e a IBIASSUCE CONSTRUTORA PRE-J\10LDADOS LTDA al'rc,cnlC
no prazo de dois dias tHeis, rlova planilha dc encargos com OS itens corrigidos, sub PCI1:1 tic:
desclassifica~ao da proposta,
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-

Salinas da Mafgafida
0<
SEC. DE AQI,'lN~Ao EPl.ANE..L\MfNTO

:\ Sr~. Prcsidellle de·c1~ ..~ que" empresa c1assificada: CONSTRUSETE"CONSTRUTORI\ LTDA,
clevenl aprcscntar 110 pr<lzo dc dais dias lHcis 11<)"}l plnn.ilha de cOlllposi\;';n de prc~():, u~lIl.irio:,. :-ob pcn,l
de desclassjfica~iio da proposla de prc~os .

dccl~," a emprcsa: G3 POLARIS SERVI<;OS EIRELI, cl""ific"d" C "cllenl"""
menor valor global: RS 394.857,06 (Irezenlos c novcnla c qualfll onil, O;IOccnlOs c Cillqiiclll~
e sele rcais e seis cCllIavos).

.\ Sf. l'rcsidcnlc,
COm 0

As lieitallles podcrao apresentar rccurso no prazo de 05 (cinco) dias <lIeis ·c par" efcill.- do
disposto no § 5° do art. 109 da Lei n.o 8.666/93, fieam os aulos desla Tomada de J)rc~")s coon
,'iSla ftanqueada aos illlcressados

Trnn~corrido0

prazo rccursal, senl intcrposj~a()de rccurso, OlJ decididos O~ rCCllnH.\~ illlt;rpn:-:ll)~!
a COlnissao de Licitas:ao cncmninhara 0 proccdilllcnto licitatorio para hOI1\1>f,);;;IS',i,) e
adjudieas:ao do objelo licilado ao lieitallle vcneeclor.

Salinas cia Margarida, 21 de janeiro de 20 I')

MICHELLE ~~JJ>*fS')lMtJ'IUJMM

-p'

MARCIA I If{)EJESUS GOMES
I" :\"kmbro
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Atas
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.
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,~\ PREFEITURA MUNICIPAL Of

~ , ?oIinoS do Morgorido
~ S(C.or.,*,N'lS~Mff'\..ll£JAMfHl'O

ATA DE REGISTRO DE

PRE~O

N° 0312018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 037112018
PREGAO PRESENCIAL N° 082120181SRP
Aos quinze dias do mes de Janeiro de dois mil e dezenove, de um lado 0 MUNiCipIO DE SALINAS DA
MARGARIDA, pessoa juridica de direito interno, inscrito no CNPJ sob 0 nO CNPJ 13.743.281/0001-14, com
sede' administrativa Prefeitura Municipal na Rua Lidio Pena, sIn° nesta cidade, representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. Wilson Ribeiro Pedreira, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60SSP-SA, doravante denominado Contratante, em face da c1assifica~o das propostas apresentadas na
respectiva Iicitac;ao com a finalidade de selecionar propostas para 0 registro de prec;os para a aquisic;ao
futura e eventual de mobiliarios para atender as necessidades das Escolas da Educac;ao Basica e
da Secretaria Municipal de Educac;ao de Salinas da Margarida, por deliberac;ao da Pregoeira
devidamente publicada e homologada no Diano Oficial do Municipio de Salinas da Margarida do dia
1411212018 resolve registrar o(s) prec;o(s) da empresa classificada abaixo, respeitadas as disposic;oes das
Leis Federais nO, 8.666193 e 10.520/02, consoante as clausulas e condic;oes do Edital Pregao PresenciaI
nO 08212018/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas, partes integrantes deste instrumento,
independente de transcric;oes, e mediante as clausulas enunciadas a seguir.
FOBNECEDOR
JOSE VIEIRA FILHO INDUSTRIA E COMEBCIO DE M6vEIS • ME, com sede na Rua Franc;a, Galpao A,
Sao Judas Tadeu, nO 50, Itabuna, Bahia, CEP: 45605 - 115, representada neste ato por seu representante
legal, Sr. Alex Almeida de Sousa, identidade nO 05.696.869 -89 SSP/BA, CPF nO 950.312.605 - 30 CNPJ.
Sob.n0 14 822 829/0001 84 , para os seQUIntes
"
Itens:
rJalor
Marca
Unidade Quantidade
ITENS Discriminac;ao
~alorTotal
Unitario
CADEIRA ESCRITORIO COM
BRA<;OS - Cadeira girat6ria
anatomica, tipo presidente, corpreta,
com espuma injetada de alta
densidade, ajuste de aitura do banco,
relax, rodinhas e apoio fixe para os
brac;os - mecanisme: a gas - peso
suportado: 120 kg - dimensoes do
MADEFER
UNO 20
03
produto (cm): largura: 67, altura: 83,
profundidade: 62 - material: assento:
compensado; couryin; base: nylon
injetado; brac;o: poliuretano; encosto:
compensado; couryin; rodizios:
polipropileno peso aproximado: 18
kg,
R$
1202,50
R$ 4.050,00
CONJUNTO
ESCOLAR
ITRAPEZOIDAL- Conjunto escolar
~482
com Mesa e Cadeira.
Mesa
Trapezoidal com tampa em resina
J( SE VIEIR. ~ FilHO IND. E
plastica de alto impacto. Permite'
o
DE lOVE'S lTDA. COMERCI
ME
varios layouts para estudo em grupo,
07
MADEFER
UNO 400
RUAFF; ~NCA. SO-GA
Devera medir altura de 73cm; ter
SAOJUD STADEU - CE _PAo A
45.605-11
Baselestrutura
metalica
ITABUNA - SA.
antiferruginosa e pintura eletrostatica
em epoxi po; com espessura de 19
mm (+/- 5%) e dimensoes
R$
aproximadas de 0,65 x 0,65 x 0,60
159,00 R$ 63.600,00

f

~829/0( 01-8

L-

___ :P'

,

"",-

-

/~

.. ,~,~

-

r"~
.~

Travessa Udlo Pena

sin, Centro, Salinas da Margarida-BA • Brasil. Tel: 753659-1061

, ,~

. :;..~

.oIli:~
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PREfEITURA MUNICIPAL DE

Solinas da Margarida
SfC.Of:,.~M)fPt.AHlJA4Il.HfO

...- . ,..,"..-,.---:----,--:-=----:-;:---7--,--,-,--- - - - - - - - . , - - - - - - , . - - - - , - - - - - ,

(Iado menor) X 1,17 m (Iado maior),
sendo mesas e cadeiras com tampo,
assento e encosto na cor branca,
verde, azul, vermelha, amarela,
laranja, Iilas, rosa; Cadeira com
Assento eencosto em resina plastica
de alto impacto. Assento 0,40 m x
0,38 m ; encosto de 0,40 mx 0,42 m
e espessura de 0,19 m.
ARQUIVO ESCRITORIO - arquivo
escritorio, material a90, quantidade
gavetas 4 un, tipo fechamento
gavetas
com
fechadura, PANDIN
UND 30
09
caracterislicas adicionais corredi93s
R$
gavetas comum, suportes p/pastas
386,00 R$ 11.580.00
suspense.
ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO
. estante desmontavel de a9O, tipo
aberta nos fundos e laterais, com 6
prateleiras, na altura de 2100 mm de
altura, com prateleiras de 920mm de
JOSE VIEIR FILHO IND. E COMERClP
DE ~ OVEIS LTpA.. ME
largura e 300mm de profund/dade,
para suportar carga util de 100 kg por
RUA FR NC;:A. 50 GAlPAO A
prateleira, as chapas de a90 deverao
LAOJUD~~TADEU CEP45.605-11)
ser simples e perfiladas, obedecendo
TABUNA_ A.
._
as espessuras, com espessura
11
minima de chapa n.20, colunas em PANDIN
UND 100
perfil ·1", com espessura minima
chapan.14, refor90 em ·x· nas
laterais e barra individual na parte
central dos fundos. as folhas de a90
terao tratamento anti·ferruginoso
apos pintura eletrostalica, na cor
cinza, acondicionado de modo
garanlir 0 recebimento em perfeito
eslado, com garantia minima de 12
R$
meses
194,00 R$ 19400.00
Valor Total da Proposta: R$ 98.630,00 Inoventa e oito mil. seiscentos e lrinla reais),

l1482~ 829/ 000 1-8~

1· OBJETO

1.1. a objeto desla Ata e 0 registro dos pre90s classificados no Pregao PresenciaI nO 082/20181SRP,
conforme especifica96es e condi96es constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual estao
contemplados 0 prazo de execu9ao e a estimativa das quantidades a serem provavelmente adquiridas ou
utilizadas pela Secretaria Municipal de Educa9ao, na medida das suas necessidades e segundo a
conveniencia do Municipio de Salinas da Margarida, e que a este termo integram, como se lranscntas.
1.2.0 prazo de validade do Registro de Pre90s e de 12 (doze) meses, computadas neste, as eventuais
prorroga96es contados a partir da data da assinatura desla Ata, durante 0 qual os licitantes que tenham os
seus pre90s registrados poderao ser convidados afirmar as contrata96es, observadas as condi96es fixadas
no edital e nas nOrmas pertinenles.
1.2.1. Sendo 0 prazo de validade do Registro de Pre90 inferior a 12 (doze) meses, sera admitida a
prorrogar;ao da vigencia da Ala de Registro de Pre90s, para completar este prazo, sempre que as condir;6es
de contratar;ao continuare
mostrando vantajosas para a Administrar;ao).

~

..

Tr<lvess<I Lfdio Pen<l sin, Cenlro, S<llinas d<l Margarida·BA • Brasil· Tel: 753659-1061
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PAEFEITUAA MU.NIi::'PAL DE

Salinas da Margorlda
5lc..Ot:~J.oIPU!'I:W.\£H!O

1.3. A(s) contratayao(oes) derivadas do registro obedecerao as condiyoes da minuta de contrato constante
do Anexo XI deste Instrumento, facultada a substituiyilo, a criterio da Administrayilo, por inslrumento
equivalente, desde que presentes as condiyOes do art. 62 da Lei Federal nO. 8.666/93.

1.4. Evedada a subcontratayao parcial do objeto, a associayao da contratada com outrem, a cessao ou
transferencia, total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou incorporayilo da contratada, nao se
responsabilizando 0 contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

1.5. Durtinte seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preyos ficarao a disposiyilo
da Administrayilo, para que efetue as contratayoes nas oportunidades e quanlidades de que necessitar,
ate 0 limite estabelecido.
1.6. A existencia de preyos registrados nao obriga a Administrayilo a firmar as contratayoes que deles
poderao advir, ficando-Ihe facultada a utilizayilo de oulros meios, respeitada a legislayilo relativa as
licitayoes, sendo assegurado ao beneficiario do registro a preferencia em igualdade de condiyoes.
1.7.0 fornecedor ou prestador de serviyos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiyoes constantes nesta
Ata de Registro de Prevo, os acrescimos ou supressoes nos quantitativos registrados, limitados a 25%
(vinte e cinco por cenlo)da quantidade licitada para cadaitem registrado.
1.8. As supressoes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.

2·0 PREl;O
2.1. Os preyos sao fixos e irreajustaveis durante 0 transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentayao da proposta, apes 0 que a concessao de reajustamento, sera feita mediante a aplicayilo do
INPC/lBGE.

2.2. A revisao de preyos registrados em Ata podera ser realizada a pedido do beneficiario do registro, ou
por inicialiva da Administrayilo, nos termos do art. 12 do Decreto Municipal nO 183, de 16/0112013, em
decorrencia de fato que eleve os preyos dos serviyos ou bens registrados, ou de eventual reduyilo daqueles
praticados no mercado, devendo 0 argao gerenciador da Ata promover as necessarias modiflcayoes,
compondo novo quadro de preyos e disponibilizando-o no site oficia!.
2.3. Aalterayao ou revisao de preyos registrados em Ata nao implica em revisao dos preyOS dos contratos
decorrentes do respectivo Regislro de Preyos.

2.4. 0 requerimento de revisao de preyos devera ser formulado pelo beneficiario do registro no prazo
maximo de um ana a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadencia, em consonancia com 0 art. 211
da Lei Federal nO 10.406/02.

3· DA CONTRATAl;Ao
3.1. Como condiyilo para celebrayilo do conlralo ou instrumento equivalente, 0 licitante devera manter,
durante todo 0 prazo de validade do Registro de Preyos, todas as condiyOes de habilitayilo exigidas na
licitayilo, ficando esclarecido que, nos termos da legislayilo vige"nte, nao seraGoOORtratados fornecedores
ou presladores"de serviyo que nao estejam com documentayilo regular.

d

"

114822829/0001--841

3.2. 0 fornecedor sera convocado para assinatura do contrato ou instrumento e'tllMalei'ilelrtcr-praZbJ .de;a~ CdM~CfO
05 (cinco) dias uteis, contado da data do recebimento da convocayao.
DE MOVE15 LTOA • ME
RUA. FRA~II.. 50· GALPAO A

3.3. Na hipetese do fornecedor convocado nao assinar 0 termo de contrato,8u~a0JaGejtsrr.GUBetiraW?45.605-115
instrumento equivaiente
prazo e nas condiyoes estabelecidas, a Admin~o poderi\-A19al"a~s
~
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demais licitantes que tenham os seus pre~os regislrados, obedecendo a ordem de classifica~o. e propor
a contrata~ao do fornecimento dos materiais ou dos servi~s regislrados pelos pre~s apresentados pelo
primeiro colocado, respeitado 0 disposto no Decreto Municipal nO 183, de 16/01/2013.
3.4. Na hip6tese dos demais licitantes nao aceitarem a contrata~o pelos pre~os apresentados pelo
primeiro colocado, a Administra~ao podera contra tar os demais licitantes, respeitada a ordem de
classifica~ao, pelo pre~o por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compativeis com a media
de mercado, 0 que devera ser comprovado nos autos.
3,5, A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente devera ser realizada pelo representante legal
da empresa ou mandatario com poderes expressos.

3.6. Os contratos celebrados em decorrencia do Registro de Pre~os estao sujeitos as regras previstas na
Lei Federal nO 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigencia.
3.7. A conlratada ficara obrigada a aceitar nas mesmas condi~oes contratuais, acrescimos ou supressOes
que se fizerem no objeto, de ate 25% (vinle e cinco por cento) da quanlidade licitada para cada item
regislrado

3.8. As supressoes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.

4. DAS CONDI'10ES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos aContratada serao efetuados atraves de ordem bancaria ou credito em conta
corrente, ate 0 30°· (trigesimo) dia, contado da data da apresenta~o da fatura, ap6s concluido 0
recebimento definitivo, em consonancia com 0 disposto no art. 5° e art. 40 da Lei Federal nO 8.666/93.
4.2. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente devera(ao) ser apresentada(s) para pagamento ap6s a
conclusao da etapa do recebimento definitivo, indicativo da satisfa~o pela Contratada de todas as
obriga~oes pertinentes ao objeto contratado.
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, 0
prazo para pagamento somente fluira ap6s 0 efetivo alesto do recebimento definitivo.
4.4. 0 CONTRATANTE descontara da fatura mensal 0 valor correspondente as faltas ou atrasos no
cumprimento da obriga~ao, com base no valor do pre~o vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) devera(ao) estar acompanhadas da documenta~ao probat6ria
pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a obriga~ao.
4.6. Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresenta~o da nota
fiscaVfatura ou dos documentos pertinentes a contrata~o, ou, ainda, circunstancia que impe~a a Iiquida~o
da despesa, como obriga~es financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplencia,
o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesla hip6tese,
o prazo para pagamento iniciar·se-a ap6s a comprova9ao da regulariza~ao da situa~o, nao acarretando
qualquer onus para a Conlratante.
4.7. As situa90es previstas na legisla~o especifica sujeitar-se-ao a emissao

.A./

C/

der14822829/ooo1..841

4.8. A atualiza~o monetaria dos pagamentos devidos pela Administra~o, em caso de mora, sera
calculada considerando a data do vencimenlo da obriga~ao e do seu efetivo pag~M'6d~~§tt~9J:gITilal! oo..lI.1~CIO
varia~o do INPC do IBGE pro rata tempore.
E M ~ t.TDA.· Me
RUAFRAM;II.,.50·aAtP~o fir
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4.9. Nas compras para entrega imediala, assim enlendidas aquelas com prazo de entrega ate 30 (trinla)
dias conlados da data da celebra~o do ajuste, sera dispensada a atualizalfao financeira correspondenle
ao periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para 0 pagamento, desde que nao
superior a quinze dias, em conformidade com 0 § 4°. do art. 40 da Lei Federal nO 8.666/93.
5 - A MANUTENl;Ao DAS CONDIl;OES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E REVISAo
5.1. Esla Ata de Registro de Prelfos podera sofrer a~erayOes, obedecidas as disposiyoes previslas no art.
143 da Lei Federal nO 8.666/93.
5.2. A revisao de prelfos regislrados em Ala podera ser realizada a pedido do beneficiilrio do regislro, ou
por inicialiva do Municipio de Salinas da Margarida, nos termos do art. 12 do Decreto Municipal nO 183, de
16/01/2013, em decorrencia de eventual reduyao daqueles praticados no mercado, ou de falo que eleve os
preyos dos serviyos ou bens registrados, devendo 0 orgao gerenciador da Ata promover as necessilrias
modificayoes, compondo novo quadro de preyos e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando 0 prevo registrado, por motive supervenienle, lornar-se superior ao praticado no mercado 0
6rgao gerenciador deveril:
a) convocar 0 fornecedor visando a negocia~o para a redu~o de preyos e sua adequa~o ao praticado
pelo mercado;
b) liberar 0 fornecedor do compromisso assumido, na hip6tese em que resullar frustrada a negocia~o;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negocia~o.
5.4. Quando 0 prevo de mercado tornar-se superior aos prelfos registrados e 0 fornecedor, mediante
requerimenlo devidamenle comprovado, nao puder cumprir 0 compromisso, 0 orgao gerenciador poderil:
a) liberar 0 fornecedor do compromisso assumido, sem aplicalfao de penalidade, se confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hip6lese da comunica~o ocorrer antes do
pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando iguai oportunidade de negocia~o.
5.5. Nao havendo exito nas negociayOes, 0 orgao gerenciador devera proceder II suspensao do item da
Ata de Registro de Preyos, adotando as medidas cabiveis para obten~o da contrata~o mais vantajosa.
5.6. Os preyos registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderao ser revistos nos termos e prazos
fixados pelo orgao controlador.
5.7. Em face do art. 12 do Decreto Municipal nO 183, de 16/01/2013, a revisao de prelfos registrados em
Ala nao implica em revisao dos preyos dos contratos decorrentes de respecliva licita~o, a.qual dependera
de requerimento formal do conlratado e de comprova~o do impacto que gerou 0 eventual desequilibrio
economico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipolese serao registrados preyos que se apresenlem superiores aos de mercado.
6· DA FISCALlZAl;Ao DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1. Competira ao Conlratanle e ao Orgao Gerenciador do Registro de Preyos proceder ao
acompanhamento da execu~o do contrato, ficando esclarecido que a al(ao ou omissao, lotal ou parcial,
da fiscaliza~o do Contratante nao eximira il Contratada de total responsabilidade na execuyiio do contrato.

r.r

V.A

6.1.1. Competira ao Contralante do Registro de Preyos:
~
a) anotar, em registro proprio, as ocorrencias relativas II execu~o dJ ·&A8228~Q(QOO
providencias necessarias il corre~o das falhas ou defeitos observados;
JOS£ 11/;IRA Fll1J'fi
~
b) dar imediata ciencia a seus superiores e ao orgao central de controle, acomparID~rr.lmt()'~~ll~E
0
financeira de conlratos e convenios, dos incidentes e ocorrencias da execuyao que possa~ac'a'irela'r a
imposiyao de sanlfoes ou a rescisao conlratual;
~~ffiAN~.5Ol-GAl1.PAO· Iii
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c) adotar, junto a terceiros, as providencias necessarias para a regularidade da execuyao do contrato;
d) promover, com a presenQa da contratada, averificayao da execuyao ja realizada, emitindo a competente
habilitaQao para 0 recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes traQadas pelo argao central de controle, acompanhamento e avaliaQao financeira
de conlratos e convenios;
f) fiscalizar a obriga~ao da contratada de manter, durante toda a execuyao do contrato, em compatibilidade
com as obriga~oes assumidas, as condi~es de habililaQao e qualifica~ao exigidas na licita~ao, bem como
o regular cumprimento das obriga~oes trabalhistas e previdenciarias;
g)- ordenar a imediata relirada, de suas dependencias, de empregados da contratada, cuja permanencia
seja inconveniente ou que venha embara~ar ou dificultar aayao fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta
da contratada, quaisquer onus decorrentes das leis trabalhistas eprevidenciarias, bem como qualquer outra
que tal fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresenla~ao de documentos relacionados com a execu~ao
do contralo.

6.20 recebimento do objeto se dara segundo 0 disposto no art. 73 da Lei Federal nO 8.666/93, sendo certo
que esgotado 0 prazo de vencimento do recebimento provisario sem qualquer manifestayao do argao ou
entidade contratante, considerar-se-a definitivamente aceito pela Administrayao 0 objeto contratado, para
todos os efeitos, salvo juslificativa escrita fundamenlada.
6.3.0 contratante rejeitara, no todo ou em parte, qualquer proposiyao de fornecimento em desacordo com
as especifica90es do objeto da licita~ao.
6.4. 0 fornecedor se comprometera a atender com presteza as reclama~es sobre a qualidade e
pontualidade do fomecimento, providenciando sua imediata correyao, sem onus para 0 Municipio de
Salinas da Margarida.
6.5. Em caso de divergencia enlre a Nota de Empenho e a Nota FiscallFatura ou entre os produtos
efetivamenle entregues, 0 Fornecedor sera notificado para retira-Ios imediatamente, sendo a ocorrencia
comunicada a Controladoria do Municipio, para adoyao das providencias cabiveis.

7 - OAS PENALIDADES
7.1. Conslituem i1icitos adminislrativos as condutas previstas nos arts. 90, 92, 94, 95 e 96 da Lei Federal
nO 8.666/93, sujeilando-se os infratores as cominaQoes legais, especialmente as definidas no art. 87 do
mesmo diploma, garantida a previa e ampia defesa em processo administrativo.
7.2. A inexecu~ao contratual, inclusive por atraso injuslificado na execuyao do contrato, sujeitara 0
conlratado a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infrayao, obedecidos os
seguintes limites maximos:
a) 10% (dez por cento) sobre 0 valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigayao, inclusive
no de recusa do adjudicatario em firmar 0 contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocayao;
b) 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate 0 trigesimo dia de atraso, sobre 0 valor da parte do fornecimento
ou servi~o nao realizado;
c) 0,7% (sete decimos por cento) sobre 0 valor da parte do lornecimento ou serviQo nao realizado, por cada
dia subsequente ao trigesimo.

V~

7.2.1. A multa a que se refere este item nao impede que aAdministra9flo rescinda unilateralmente 0 contrato 8::-::\4
e aplique as demais sanQoes previstas na lei.
K4~
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7.2.2. A multa, aplicada apos regular processo administrativo, sera desco~agWI~Nl1lttiacd~riirat~E.RC\O
lalloso.
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7.2.3. Se 0 valor da multa exceder ao da garantia prestada, alem da perda desta, a contratada respondera
pela sua diferen~, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administrayao ou,
ainda, se for 0 caso, cobrada judicialmente.
7.2.4. Nao tendo side prestada garantia, aAdministrayao se reserva 0 direito de descontar diretamente do
pagamento devido acontratada 0 valor de qualquer multa porventura imposta.
7.2.5. As multas previstas neste item nao tem carater compensat6rio e 0 seu pagamento nao eximira a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infraQoes cometidas.
7.3. Serao punidos com apena de suspensao temporaria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com aAdministrac;ao os que incorrerem nos ilicitos previstos no art. 7°. da Lei Federal n° 10.520/02
e art. 88, inciso I da Lei nO 8.666/93.
7.4. Serao punidos com a pena de declarac;ao de inidoneidade para licitar econtratar com aAdministrayao,
enquanto perdurarem os motivos deterrninantes da puniyao ou ate que seja promovida a reabilitaQao
perante a autoridade competenle para aplicar a puniyao, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos
II e III do art. 88, art. 92 e Paragrafo (Jnico, art. 93 e art. 96 da Lei nO 8.666/93.
7.5. Para a aplicayao das penalidades previstas serao levados em conta a natureza e a gravidade da falta,
os prejuizos dela advindos para a Administrayao Publica e a reincidencia na pratica do ato.
7.6.0 registro de prec;o do fomecedor ou do prestador de servic;os podera ser cancelado, sem prejulzo das
sanQ6es previstas na Lei Federal nO 8.666/93, garantida previa e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da data do recebimento da notificac;ao, quando:
a) nao forem cumpridas as exigencias contidas no Edital ou na Ata de Registro de Prec;os;
b) injustificadamenle, 0 fornecedor ou preslador de serviyo deixar de firmar 0 contrato decorrente do
Registro de Preyos;
c) 0 fornecedor ou prestador de serviQo der causa a rescisao administrativa de contrato, decorrente do
Registro de Prec;os, por um dos motivos elencados nos incisos de III a XII do art. 78 da Lei nO 8.666/93.
8 • DA RESCISAO

8.1. Ainexecuc;ao, total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisao, com as consequencias contratuais
e as previstas na Lei Federal nO 8.666/93.
8.2. A rescisao podera ser deterrninada por ato unilateral e escrito do contratante nos cases enumerados
nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal nO 8.666/93.
8.3. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.,
sem que haja culpa da contralada, sera esta ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo diploma.
8.4. Em consonancia com 0 art. 15 da Lei Federal nO 8.666/93, 0 registro podera ser cancelado por ~
inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiario, ou, ainda, no caso de substanci't./
alterayao das condic;oes do mercado.

1 '"'-:
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8,5. Os preyos registrados poderao ser suspensos temporariamente ou cancela~~Ajlmi~Slrj\~OOOO
quando se tornarem superiores aos praticados no mercado; b)· por razoes ld11rM"~l!I9tl(l~,
devidamente fundamentadas.
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8.5.1. A comunica,.ao do cancelamento do prer;:o registrado do fornecedor ou prestador de servir;:os. nas
hip6teses previstas neste item sera feita por escrito, junlando·se 0 comprovante nos autos que deram
origem ao Registro de Prer;:os.
8.5.2. Na hip6tese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspensao ou cancelamento, a Administra,.ao
podera proceder anegociar;:ao com 0lornecedor ou prestador de servir;:os, visando arevisao para aredu,.ao
do prer;:o registrado a fim de compatibiliza-Io com os praticados no mercado.
8.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto 0 enderer;:o do lomecedor ou prestador de servir;:o, a comunica,.ao
sera leita mediante pUblica,.ao no Diario Oficial do Municipio, considerando cancela do 0 prer;:o registrado a
partir da data da pUblicar;:ao.

8.6.0 fornecedor ou 0prestador de servir;:os podera solicitar 0 cancelamento do prer;:o registrado, mediante
justificativa escrita, por motive justa decorrente de fato superveniente e aceito pela Administra,.ao, que
comprove a impossibilidade temporaria ou definitiva de cumprir as exigencias deste instrumento
convocat6rio.
8.7. A Contratante nao podera suspender 0 fornecimento enguanto estiver aguardando
pronunciamento ou decisao sobre reajustamento ou revisao sob pena de Ihe ser imputada multa de
2% (dois por cento) do valor estimado do fornecimento, sem prejuizo da aplicacao de outras
penalidades administrativas e/ou judiciais.

CLAUSULA DECIMA - VINCULA<;AO AO EDITAL DE LICITA<;Ao
Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as c1ausulas e condir;:oes estabelecidas no
processo licitat6rio relerido no preambulo constante do Edital enos seus anexos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA • FORO
As partes elegem 0 Foro da Cidade de Nazare, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam 0 presente contrato em 03 (tres) vias de igual teor e
forma na presenr;:a das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.
Salinas da Margarida, 15 de Janeiro de 2019.
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