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Licitações



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 14/2020
Processo Administrativo nº 14/2020
O Prefeito Municipal de Itabela, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições, resolve acatar o julgamento da Pregoeira Oficial do
Município de Itabela, no interesse da Administração, e homologar e
adjudicar o resultado da licitação PREGÃO PRESENCIAL 14/2020 aberta
no dia 17/04/2020e finalizada no dia 08/06/2020, em favor da empresa:
HM MOVEIS LTDA e MASTER COMERCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI, neste
mesmo termo deu por fracassada o lote III, a segunda colocada não
cobriu o valor da primeira. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE
Objeto:

“Contratação

de

empresa

especializada

no

fornecimento de aparelhos e utensílios domésticos destinados
para o fundo Municipal de Educação, nos lotes I,IV e V.”

Itabela – BA 08 de Junhode 2020.

LUCIANO FRANCISQUETO
Prefeito Municipal de Itabela

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BGJNFDVDFX2VFAN3R+D6UW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Itabela

Quarta-feira
10 de Junho de 2020
3 - Ano - Nº 2686

ATADEREGISTRODEPREÇOSPP14/2020


OMunicípiodeItabela,inscritonoCNPJ/MFsobonº16.234.429/000183,comSedeAdministrativana
Av. Manoel Carneiro 327 Centro – Itabela – BAHIA, neste ato representado por seu Prefeito, Luciano
Francisqueto,doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa HM MOVEIS LTDA, estabelecida na
Rua Manoel da Costa Falcao 2101 – BA CEP 44.010025,  CNPJ Nº. 15.182.082/000100, pelo seu
representante infraassinado o Sr. Everson Costa Bastos portado do CPF 936.969.49515 doravante
denominada FORNECEDOR, nos termos do Art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei
Federal 10.520/2002, que institui a modalidade pregão e das demais normas legais aplicáveis,
considerandooresultadodoPREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇOSNº14/2020firmama
presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas
alteraçõesposterioreseascondiçõesseguintes:

CLÁUSULAPRIMEIRA–DOOBJETO:

1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para eventual“Contratação de
empresaespecializadanofornecimentodeaparelhoseutensíliosdomésticosdestinadosparaofundo
MunicipaldeEducação,conformepropostaanexa


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
condiçõesconstantesdoPregãoPresencialParaRegistrodePreçosNº14/2020queprecedeuaintegra
do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno
conhecimentodaspartes.
2.3.1–OvalordapresenteataédeR$934.000,00(novecentosetrintaequatromilreais).

CLÁUSULATERCEIRA–DOPAGAMENTO:

3.1.Opagamentoseráefetuadoematé30(trinta)dias,apósaentregaeconferênciadasquantidades
solicitadaspeloMunicípio,mediantecréditoemcontacorrenteemnomedaempresafornecedora,na
instituiçãobancáriaapontadapelamesma.

3.2.Parapagamento,aempresadeveráapresentarnaDivisãodeContabilidadedaSecretariaMunicipal
deFinanças,localizadanaAv.ManoelCarneiro327CentroItabelaBA,anotafiscale/oufaturado(s)
produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da
PrefeituraMunicipaldeItabela.
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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.ProvaderegularidadecomoFGTS(CRF–CertificadodeRegularidadedeSituação,expedidopela
CaixaEconômicaFederal)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.Nãoserãoaceitosnaentrega,materiaisdemarcasdiferentesdaquelasconstantesna(s)proposta(s)
vencedora(s). No caso de propostas que apresentarem mais de uma marca para um único item, o
Municípioreservaseodireitodeescolheraquemelhorlheconvier.

4.6. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as
correçõesnecessáriasnoprazomáximode02(dois)diasúteis,sujeitandoseàspenalidadesprevistas
nesteedital.

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:
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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. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
setorcompetente;
5.1.5.Notificar,porescrito,àDetentoradaAtadaaplicaçãodequalquersanção.

5.2.DaDetentoradaAta:

5.2.1. Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, 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),comosaláriodeempregadosequaisqueroutros,ficandoacargodamesmaaresponsabilidade
porquaisqueracidentesquepossamviraservítimasseusempregados,quandoemserviço,eportudo
quantoàsleistrabalhistaseprevidenciáriaslheasseguram.

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:

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
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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
MunicípiodeItabela,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
PreçosNº20/2020oqualintegraapresenteAtadeRegistrodePreços.

7.2.Ficaressalvadaapossibilidadedealteraçãodascondiçõesparaaconcessãodereajustesemfaceda
superveniência,praticadosnomercado,comafinalidadedemanteroequilíbrioeconômicofinanceiro
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;

8.1.2.AdetentoranãoretirarqualquerNotadeEmpenho,noprazoestabelecidoeaadministraçãonão
aceitarsuajustificativa;
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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, acomunicação será feita por publicação noDiário Oficialdo Município,por 2 (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
comprovadaaocorrênciadequalquerdashipótesesprevistasnoArt.78,incisosXIIIaXVI,daLeiFederal
n°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. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada
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:
a) provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com o
solicitadonalicitação;
b)definitivamente,comaemissãodorespectivoTermodeRecebimento,noprazomáximode05(cinco)
diasconsecutivoscontadosapósorecebimentoprovisório.
CLÁUSULADÉCIMASEGUNDA–DASCOMUNICAÇÕES:
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12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata,serãofeitassempreporescrito.
CLÁUSULADÉCIMATERCEIRA–DASDISPOSIÇÕESFINAIS:
13.1. Integram esta Ata, o Edital do Presencial Para Registro de Preços Nº 14/2020 e a proposta da
empresaHMMOVEISLTDAclassificadaem1ºlugarnocertamesupranumerado.
13.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, e nas demais normas
aplicáveis.Subsidiariamente,aplicarseãoosprincípiosgeraisdedireito.
CLÁUSULADÉCIMAQUARTA–DOFORO:
14.1. As partes elegem o foro da Comarcade Itabela, como único competenteparadirimir quaisquer
açõesoriundasdestaAta.


E,porhaveremassimpactuado,assinam,esteinstrumentonapresençadastestemunhasabaixo.


Itabela–BA08deJunhode2020



LucianoFrancisqueto
PrefeitoMunicipal



HMMOVEISLTDA




Empresa
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ATADEREGISTRODEPREÇOSPP14A/2020


OMunicípiodeItabela,inscritonoCNPJ/MFsobonº16.234.429/000183,comSedeAdministrativana
Av. Manoel Carneiro 327 Centro – Itabela – BAHIA, neste ato representado por seu Prefeito, Luciano
Francisqueto,doravantedenominadoCONTRATANTE,eaempresaMASTERCOMERCIODEGÁSEÁGUA
EIRELLI, estabelecida na  Rua General Castelo Branco 326 Bairro os Bandeirantes Itabela  BA CEP
45.848000,  CNPJ Nº. 25.225.844/000161, pelo seu representante infraassinado o Sr. Harim
GuimaraesdaSilvaportadordoCPF990.952.03549doravantedenominadaFORNECEDOR,nostermos
do Art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002, que institui a
modalidade pregão e das demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2020 firmam a presente Ata de Registro de Preços,
obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições
seguintes:

CLÁUSULAPRIMEIRA–DOOBJETO:

1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para eventual “Contratação de
empresaespecializadanofornecimentodeaparelhoseutensíliosdomésticosdestinadosparaofundo
MunicipaldeEducação,conformepropostaanexa


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
condiçõesconstantesdoPregãoPresencialParaRegistrodePreçosNº14/2020queprecedeuaintegra
do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno
conhecimentodaspartes.
2.3.1–OvalordapresenteataédeR$100.000,00(cemmilreais).

CLÁUSULATERCEIRA–DOPAGAMENTO:

3.1.Opagamentoseráefetuadoematé30(trinta)dias,apósaentregaeconferênciadasquantidades
solicitadaspeloMunicípio,mediantecréditoemcontacorrenteemnomedaempresafornecedora,na
instituiçãobancáriaapontadapelamesma.

3.2.Parapagamento,aempresadeveráapresentarnaDivisãodeContabilidadedaSecretariaMunicipal
deFinanças,localizadanaAv.ManoelCarneiro327CentroItabelaBA,anotafiscale/oufaturado(s)
produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da
PrefeituraMunicipaldeItabela.
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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.ProvaderegularidadecomoFGTS(CRF–CertificadodeRegularidadedeSituação,expedidopela
CaixaEconômicaFederal)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.Nãoserãoaceitosnaentrega,materiaisdemarcasdiferentesdaquelasconstantesna(s)proposta(s)
vencedora(s). No caso de propostas que apresentarem mais de uma marca para um único item, o
Municípioreservaseodireitodeescolheraquemelhorlheconvier.

4.6. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as
correçõesnecessáriasnoprazomáximode02(dois)diasúteis,sujeitandoseàspenalidadesprevistas
nesteedital.

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:
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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. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
setorcompetente;
5.1.5.Notificar,porescrito,àDetentoradaAtadaaplicaçãodequalquersanção.

5.2.DaDetentoradaAta:

5.2.1. Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, 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),comosaláriodeempregadosequaisqueroutros,ficandoacargodamesmaaresponsabilidade
porquaisqueracidentesquepossamviraservítimasseusempregados,quandoemserviço,eportudo
quantoàsleistrabalhistaseprevidenciáriaslheasseguram.

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:

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
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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
MunicípiodeItabela,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
PreçosNº20/2020oqualintegraapresenteAtadeRegistrodePreços.

7.2.Ficaressalvadaapossibilidadedealteraçãodascondiçõesparaaconcessãodereajustesemfaceda
superveniência,praticadosnomercado,comafinalidadedemanteroequilíbrioeconômicofinanceiro
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;

8.1.2.AdetentoranãoretirarqualquerNotadeEmpenho,noprazoestabelecidoeaadministraçãonão
aceitarsuajustificativa;

8.1.3.Adetentoradercausaarescisãoadministrativadecontratodecorrentederegistrodepreços,a
critériodaAdministração;observadaalegislaçãoemvigor;
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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, acomunicação será feita por publicação noDiário Oficialdo Município,por 2 (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
comprovadaaocorrênciadequalquerdashipótesesprevistasnoArt.78,incisosXIIIaXVI,daLeiFederal
n°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. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada
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:
a) provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com o
solicitadonalicitação;
b)definitivamente,comaemissãodorespectivoTermodeRecebimento,noprazomáximode05(cinco)
diasconsecutivoscontadosapósorecebimentoprovisório.
CLÁUSULADÉCIMASEGUNDA–DASCOMUNICAÇÕES:
12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata,serãofeitassempreporescrito.
CLÁUSULADÉCIMATERCEIRA–DASDISPOSIÇÕESFINAIS:
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13.1. Integram esta Ata, o Edital do Presencial Para Registro de Preços Nº 14/2020 e a proposta da
empresa MASTER COMERCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELLIclassificada em 1º lugar no certame supra
numerado.
13.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, e nas demais normas
aplicáveis.Subsidiariamente,aplicarseãoosprincípiosgeraisdedireito.
CLÁUSULADÉCIMAQUARTA–DOFORO:
14.1. As partes elegem o foro da Comarcade Itabela, como único competenteparadirimir quaisquer
açõesoriundasdestaAta.


E,porhaveremassimpactuado,assinam,esteinstrumentonapresençadastestemunhasabaixo.


Itabela–BA08deJunhode2020



LucianoFrancisqueto
PrefeitoMunicipal



MASTERCOMERCIODEGÁSEÁGUAEIRELLI




Empresa












CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BGJNFDVDFX2VFAN3R+D6UW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

