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Licitações

TERMODEHOMOLOGAÇÃOeADJUDICAÇÃO
PREGÃOPRESENCIAL10/2020


ProcessoAdministrativonº10/2020

OPrefeitoMunicipaldeItabela,EstadodaBahia,nousodesuasatribuições,resolveacataro
julgamentodaPregoeiraOficialdoMunicípiodeItabela,nointeressedaAdministração,ehomologare
adjudicar o resultado da licitação PREGÃO PRESENCIAL 10/2020aberta e julgadano dia 23/03/2020,
emfavordaempresa:EDUCAREDISTRIBUIDORADEMATERIAISDIDATICOSLTDA.PUBLIQUESE.
REGISTRESE.CUMPRASE.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃODEMATERIALPEDAGÓGICOPARAATENDERASESCOLASDAREDEMUNICIPALDE
ENSINO.


Itabela–BA24deMarçode2020.




LUCIANOFRANCISQUETO
PrefeitoMunicipaldeItabela

ATADEREGISTRODEPREÇOSPP10/2020


OMunicípiodeItabela,inscritonoCNPJ/MFsobonº16.234.429/000183,comSedeAdministrativana
Av. Manoel Carneiro327 Centro – Itabela– BAHIA, neste ato representado porseu Prefeito, Luciano
Francisqueto,doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Educare Distribuidora de
MateriaisDidáticosLTDA,estabelecidanoRuaAlagoas,nº.14BairroCiaISimõesFilhoBACNPJNº.
20.299.643/000195,peloseurepresentanteinfraassinadooSr.BrunodaPaixãoGóis,portadodoCPF
021.031.04560 e RG 12.629.58326 SSP/BA, doravante denominada FORNECEDORA, nos termos do
Art.15daLeiFederalnº8.666/93esuasalterações,LeiFederal10.520/2002,queinstituiamodalidade
pregão e das demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL
PARAREGISTRODEPREÇOSNº28/2018firmamapresenteAtadeRegistrodePreços,obedecidas
asdisposiçõesdaLeiFederalnº8.666/93,suasalteraçõesposterioreseascondiçõesseguintes:

CLÁUSULAPRIMEIRA–DOOBJETO:

1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para eventual contratação de
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIALPEDAGÓGICOPARAATENDERASESCOLASDAREDEMUNICIPALDEENSINO,abaixo
especificados:

ITEM
DESCRIÇÃO
UND QTD MARCA
VALOR
VALOR
UNITÁRIO
TOTAL
01 CONJUNTOSALADEESTIMULAÇÃONEUROEDUCACIONAL
UND
03
EDITORA
R$
R$
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PAE/PAE
38.990,00 116.970,00
CONJUNTOSALADEESTIMULAÇÃONEUROEDUCACIONAL
INCLUSÃO
COMPOSTOPORBIBLIOTECAINFANTILCOM250LIVROS
DIFERENCIADOSCOMOSONOROS,POP´UP,TEXTURIZADOS
CENTOPÉIADASCORESCONFECCIONADAEMPLÁSTICO
RÍGIDOFORMADOPOR5CORESDIFERENTEE1DADO
GIGANTEBIBLIOTECATÉCNICACOM12LIVROS
DIRECIONADOSPARAFORMAÇÃODOEDUCADORPAINEL
NEUROPEDAGÓGICOPSICOMOTOR:COMPOSTODEJOGOS
DEATIVIDADESMOTORAS,SENSÓRIASESONORAS
CONFECCIONADOEMMADEIRAMDF18MMCONTENDO11
ATIVIDADESASSOCIATIVAS,CORES,LETRAS,IMAGENS,
AUDITIVAEMUSICALCONJUNTODEMESASINFANTISCOM4
CADEIRASBAÚFABRICADOEMMDFCOMDIMENSÕES42X45
COMRODINHASDOMINÓDIVERTIDOGIGANTECOMPOSTO
POR28PEÇASEMMADEIRACOMTAMANHODE9X4,5CM
CADAPEÇAFANTOCHES10PERSONAGENSFABRICADOEM
FELTROCOMAPROXIMADAMENTE35CMCADACENTRODE
LEITURACOMPOSTOPOR8MÓDULOSCOLORIDOS
CONFECCIONADOSEMCORINOCOMESTRUTURADE
MADEIRACOMDIMENSÕESAPROXIMADASDE180X98X48
CMSFANTASIAS10PERSONAGENSMÓVELPRODUZIDOEM
MDFMEDINDO150CMDEALTURA75CMDELARGURAE45CM
DEPROFUNDIDADEKITAMIGUINHOSCOM200PEÇAS
CONFECCIONADASEMMATERIALPLÁSTICORESISTENTEKIT
DEJOGOSPLÁSTICOSCOM700PEÇASCONFECCIONADOEM
MATERIALUND.3PLÁSTICORESITENTETAPETESENSORIAL
PRODUZIDOEMCORINOCOMTEXTURASDIVERSAS
MEDINDO100X100CM.DEVEACOMPANHARPROCESSODE
FORMAÇÃOINICIALPARAOSPROFESSORESQUEFARÃOUSO
DOSRECURSOS,NAMODALIDADEPRESENCIAL,OUSEJA,EM
LOCALDEFINIDOPELOÓRGÃOADQUIRENTE,ABORDANDO
SEUSASPECTOSDIDÁTICOPEDAGÓGICOSE
METODOLÓGICOS.COMCARGAHORÁRIAMÍNIMADE04HRS.
VALORTOTAL
R$116.970,00


CLÁUSULASEGUNDA–DAVALIDADEDOREGISTRODEPREÇOS:

2.1.ApresenteAtadeRegistrodePreçosteráavalidadede01(um)ano,contadosapartirdadatade
assinatura.

2.2.Nostermosdoart.15,§4ºdaLeiFederalnº8.666/93,duranteoprazodevalidadedestaAtade
Registro de Preços, o Município de Itabela não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu
intermédio, os materiais referidos na Cláusula Primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios,
desdequepermitidosemlei,semque,dessefato,semquecaibarecursoouindenizaçãodequalquer
espécieàempresadetentora.

2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e
condiçõesconstantesdoPregãoPresencialParaRegistrodePreçosNº28/2018queprecedeuaintegra
do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno
conhecimentodaspartes.

CLÁUSULATERCEIRA–DOPAGAMENTO:
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3.1.Opagamentoseráefetuadoematé30(trinta)dias,apósaentregaeconferênciadasquantidades
solicitadaspeloMunicípio,mediantecréditoemcontacorrenteemnomedaempresafornecedora,na
instituiçãobancáriaapontadapelamesma.

3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar na Divisão de Contabilidade da Secretaria
MunicipaldeFinanças,localizadanaRua15deNovembro,08Centro,anotafiscale/oufaturado(s)
produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da
PrefeituraMunicipaldeItabela.

3.3.Alémdanotafiscale/oufaturado(s)produto(s)entregue(s),a(s)empresa(s)deverá(ão)apresentar
emanteratualizados(duranteavalidadedoregistro)osseguintesdocumentos:

3.3.1.ProvadeRegularidadecomaFazendaFederal,medianteaapresentaçãodaCertidãodeTributos
eContribuiçõesFederaiseDívidaAtivadaUnião,emvigor;

3.3.2. Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido
pelaCaixaEconômicaFederal)dentrodeseuperíododevalidade;

3.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente,
dentrodeseuperíododevalidade.

3.4.Nospagamentosrealizadosapósadataconvencionada,conformeosubitem12.1,incidirájurosde
0,5%(cincodécimosporcento)aomês,atéadatadaefetivaçãodopagamentoecorreçãomonetária
peloíndiceINPC,proratadia.

CLÁUSULAQUARTA–DAENTREGAEDOPRAZO:

4.1.Oprazodeentregado(s)produtosserádeaté48(quarentaeoito)horas,acontardaemissãoda
notadeempenhoeconfirmaçãodepedido.

4.2.AcontratadadeveráentregarqualquerquantidadesolicitadapeloMunicípio,nãopodendo,portanto,
estipularemsuapropostadepreços,cotamínimasoumáximas,pararemessadoproduto,sendoqueas
quantidadesmencionadassãoestimadaspara01(um)ano.

4.3.AlémdotransporteeentreganoslocaisdesignadospeloMunicípio,alicitantevencedoratambém
descarregar e armazenar o produto em local indicado por servidor, comprometendose, ainda,
integralmentecomeventuaisdanoscausadosaosmesmos.

4.4.Paratodosositensserãoavaliadososacondicionamentosdosmateriaisnomomentodaentrega.
Embalagens violadas, com vazamentos, materiais manchados, sujos ou materiais com aparência
duvidosafarãocomqueosmateriaisnãosejamaceitos.

4.5. Não serão aceitos na entrega, materiais de marcas diferentes daquelas constantes na(s)
proposta(s)vencedora(s).Nocasodepropostasqueapresentaremmaisdeumamarcaparaumúnico
item,oMunicípioreservaseodireitodeescolheraquemelhorlheconvier.

4.6.Verificadaadesconformidadedealgumdosprodutos,alicitantevencedoradeverápromoveras
correçõesnecessáriasnoprazomáximode02(dois)diasúteis,sujeitandoseàspenalidadesprevistas
nesteedital.
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4.7. Toda e qualquer entrega de material fora do estabelecido neste edital, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará (ão) obrigada(s) a substituir os materiais, o que
fará(ão)prontamente,ficandoentendidoquecorrerãoporsuacontaeriscotaissubstituições,podendo
seremaplicadastambémàssançõesprevistasnacláusulasétima.

CLÁUSULAQUINTA–DASOBRIGAÇÕES:

5.1.DoMunicípio:

5.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste
representadopelaNotadeEmpenho;
5.1.2.AplicaràDetentoradaAtapenalidadesousanções,quandoforocaso;
5.1.3.PrestaràDetentoradaAtatodaequalquerinformação,porestasolicitada,necessáriaàperfeita
execuçãodoempenho;
5.1.4.EfetuaropagamentoàDetentoradaAtanoprazoavençado,apósaentregadaNotaFiscalno
setorcompetente;
5.1.5.Notificar,porescrito,àDetentoradaAtadaaplicaçãodequalquersanção.

5.2.DaDetentoradaAta:

5.2.1.Serãodeinteiraresponsabilidadedaempresa,osencargostrabalhistas,previdenciários,fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de
qualquerresponsabilidadenotocanteavínculoempregatícioouobrigaçõesprevidenciárias,nocasode
reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de
qualquertipodedemanda.

5.2.2.Aempresaassumeocompromissoformaldeexecutartodasastarefas,objetodapresenteata,
comperfeiçãoeacuidade.

5.2.3. 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
responsabilidadeporquaisqueracidentesquepossamviraservítimasseusempregados,quandoem
serviço,eportudoquantoàsleistrabalhistaseprevidenciáriaslheasseguram.

5.2.4.Aempresaseráresponsávelporquaisquerdanosmateriaise/oupessoaiscausadosaoMunicípio,
ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser
adotadas,dentrode48horas,asprovidênciasnecessáriasparaoressarcimento.

5.2.5. Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Município,ecujasreclamaçõesseobrigaaatenderprontamente.

5.2.6.Novalorregistradoestãoincluídastodasasdespesasdefretes,taxas,impostoseseguros,bem
comoquaisqueroutrosencargosqueincidamouvenhamaincidirsobreoproduto.

CLÁUSULASEXTA–DASPENALIDADES:

6.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante,aslicitantes,conformeasinfraçõesestarãosujeitasàsseguintespenalidades:
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6.1.1.Pelarecusainjustificadadeentregadosprodutos,noprazoprevistonesteedital,seráaplicada
multanarazãode10%(dezporcento),sobreovalorinadimplido,até5(cinco)diasconsecutivos.Após
esse prazo, poderá, também, ser anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante vencedora a
penaprevistanoArt.7º,daLeiFederalnº10.520/2002,peloprazodeaté05(cinco)anos;

6.1.2.  Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos, além do prazo estipulado neste edital,
aplicaçãodemultanarazãode0,50%(cinqüentacentésimosporcento),pordiadeatraso,sobreovalor
inadimplido,permitidoaté5(cinco)diasconsecutivosdeatraso.Apósesseprazo,poderá,também,ser
anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no Art. 7º, da Lei
Federalnº10.520/2002,peloprazodeaté05(cinco)anos;

6.1.3.Pelaentregadosprodutosemdesacordocomosolicitado,aplicaçãodemultanarazãode10%
(dezporcento),sobreovalorinadimplido,porinfração,comprazodeaté5(cinco)diasconsecutivos
para a efetiva adequação. Após 2 (duas) infrações e/ou após o prazo para a adequação, poderá,
também,seranuladaanotadeempenhoe/ouimputadaàlicitantevencedoraapenaprevistanoArt.
7º,daLeiFederalnº10.520/2002,peloprazodeaté05(cinco)anos;

6.2. Nos termos do art. 7º, da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais e contratuais,poderá ficar, pelo prazo de até 05(cinco) anos,impedida de licitar e
contratar com a Administração Pública e ter cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores do
Municípiode*****,noscasosde:

a)apresentaçãodedocumentaçãofalsa;
b)retardamentonaexecuçãodoobjeto;
c)nãomanutençãodapropostaoulanceverbal;
d)comportamentoinidôneo;
e)fraudeoufalhanaexecuçãodocontrato.

6.3.Seráfacultadoàlicitanteoprazode5(cinco)diasúteisparaaapresentaçãodedefesaprévia,na
ocorrênciadequaisquerdassituaçõesprevistasnestacláusula.

CLÁUSULASÉTIMA–DOREAJUSTAMENTODEPREÇOS:

7.1.Consideradooprazodevalidadeestabelecidonoitem2.1,daCláusulaSegunda,dapresenteAta,
e,ematendimentoao§1º,doArt.28,daLeiFederalnº9.069,de29.6.1995,aoArt.3º,§1º,daMedida
Provisória1.48816,de2.10.1996,edemaislegislaçõespertinentes,évedadoqualquerreajustamento
de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de
recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de Pregão Presencial Para Registro de
PreçosNº***/201*,oqualintegraapresenteAtadeRegistrodePreços.

7.2.Ficaressalvadaapossibilidadedealteraçãodascondiçõesparaaconcessãodereajustesemface
da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico
financeiro
da
avença.

CLÁUSULAOITAVA–DOCANCELAMENTODAATADEREGISTRODEPREÇOS:

8.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração,
quando:

8.1.1.Adetentoranãocumprirasobrigaçõesconstantesdestaata;
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8.1.2.AdetentoranãoretirarqualquerNotadeEmpenho,noprazoestabelecidoeaadministraçãonão
aceitarsuajustificativa;

8.1.3.Adetentoradercausaarescisãoadministrativadecontratodecorrentederegistrodepreços,a
critériodaAdministração;observadaalegislaçãoemvigor;

8.1.4.Emqualquerdashipótesesdeinexecuçãototalouparcialdecontratodecorrentederegistrode
preços,seassimfordecididopelaAdministração,comobservânciadasdisposiçõeslegais;

8.1.5.Ospreçosregistradosseapresentaremsuperioresaospraticadosnomercado,eadetentoranão
acatararevisãodosmesmos;

8.1.6.PorrazõesdeinteressepúblicodevidamentedemonstradoejustificadopelaAdministração;

8.2.Acomunicaçãodocancelamentodopreçoregistrado,noscasosprevistosnesteitem,seráfeitapor
correspondênciacomavisoderecebimento,juntandoseocomprovanteaoprocessodeadministração
dapresenteAtaderegistrodePreços.Nocasodeserignorado,incertoouinacessíveloendereçoda
detentora,acomunicaçãoseráfeitaporpublicaçãonoDiárioOficialdoMunicípio,por2(duas)vezes
consecutivas,considerandosecanceladoopreçoeregistradoapartirdaúltimapublicação.

8.3.  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
Federaln°8.666/93,alteradapelaLeiFederaln°8.883/94.

8.3.1.Asolicitaçãodadetentoraparacancelamentodospreçosregistradosdeveráserformuladacom
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na
CláusulaSexta,casonãoaceitasasrazõesdopedido.


CLÁUSULANONADADOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:

9.1. As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação correrá à conta dos recursos das
dotaçõesorçamentáriasvigentesdoanodaemissãodarespectivanotadeempenho.

CLÁUSULADÉCIMA–DAAUTORIZAÇÃOPARAAQUISIÇÃO:

10.1.AaquisiçãodositensobjetodapresenteAtadeRegistrodePreçosserãoautorizadas,emcada
caso,peloOrdenadordaDespesacorrespondente,sendoobrigatórioinformaraoSetordeComprasos
quantitativosdasaquisições.

10.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão,
igualmente,autorizadospelamesmaautoridade,ouaquemestadelegaracompetênciaparatanto.

CLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRA–DORECEBIMENTO:

11.1.Paraorecebimentodoobjetodestalicitação,oMunicípiodesignaránomínimo01(um)servidor,
nomeado através de Portaria, que fará o recebimento nos termos do Art. 73, II, “a” e “b”, da Lei nº
8.666/93,daseguinteforma:
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a) provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com o
solicitadonalicitação;
b) definitivamente, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento, no prazo máximo de 05
(cinco)diasconsecutivoscontadosapósorecebimentoprovisório.

CLÁUSULADÉCIMASEGUNDA–DASCOMUNICAÇÕES:

12.1.Ascomunicaçõesentreaspartes,relacionadascomoacompanhamentoecontroledapresente
Ata,serãofeitassempreporescrito.

CLÁUSULADÉCIMATERCEIRA–DASDISPOSIÇÕESFINAIS:

13.1. Integram esta Ata, o Edital do Presencial Para Registro de Preços Nº 10/2020 e a proposta da
empresa Educare Distribuidora de Materiais Didáticos LTDA classificada em 1º lugar no certame
supranumerado.

13.2. Os casos omissosserão resolvidos de acordo coma Lei Federal8.666/93, e nas demaisnormas
aplicáveis.Subsidiariamente,aplicarseãoosprincípiosgeraisdedireito.

CLÁUSULADÉCIMAQUARTA–DOFORO:

14.1.AsparteselegemoforodaComarcadeItabela,comoúnicocompetenteparadirimirquaisquer
açõesoriundasdestaAta.


E,porhaveremassimpactuado,assinam,esteinstrumentonapresençadastestemunhasabaixo.



Itabela–BA25deMarçode2020.



LucianoFrancisqueto
PrefeitoMunicipal




EducareDistribuidoradeMateriaisDidáticosLTDA




Empresa
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