
Prefeitura Municipal de Nazare
Estado da Bahia
CNPJ N° 13.797.188./0001-92
Pra^a Alexandre Bittencourt, 07 - Centro
Nazare * Bahia

196.848.?

RUAC€E^-r° j
ATA DE REGISTRO PE PRECOSNB 091/2022 ^

PREGAO ELETR6MCO Nfi 024/2022

A os 21 dias do mes de julho de 2022, de um lado o MUMCfPIO DENAZAR^, pessoa juridica de 
direito interno, inscrito no CNPJ sob o nQ 13.797.188./0001-92 Pra^a Alexandre Bittencourt, 07 
- Centro Nazare - Bahia, conjuntamente, por seu Gestor, Prefeita Eunice Soares Barreto 
Peixoto inscrito no CPF (MF) nfl 385.634.525-68, doravante denominado Contratante em face 
da ciassifica£iio das propostas apresentadas na respectiva licita^ao com a finalidade de sele^ao 
de propostas destinadas a contrata^ao de empresa especializada, para o fornerimento de 
produtos de Limpeza, Higienizagao e Materials de Higiene Pessoal, visando a tender as 
necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino Infantil, Ensino Fundamental, EJA, 
Educate do Campo, Educa^ao Especial e Programa de Atividade Complementar no Contra 
Turno, DAE - Departamento de Alimenta^ao Escolar, Atividades Ugadas ao Departamento do 
Desporto, bem como a Sede da Secretaria Municipal de Educafao e Desporto, de acordo comas 
quantidades e especifica;6es tecnicas anexadas a este Termo de Referenda, na modalidade 
Pregao Eietronico para Registro de Pre^os, conforme esperifica$6es constantes do Edital e 
seus Anexos, por delibera^ao da Pregoeira devidamente publicada e homologada no Didrio 
Oficial do Munidpio de Nazar6 do dia 21/07/2022 resolve registrar'o(s) prefo(s) da^s) 
empresa(s) classificada(s3 abaixo, respeitadas as disposi^oes das Leis Federais nfi. 8.666/93 e 
10.520/02, consoante as cUusulas e condifdes do Edital Preg§o Eietronico nB 024/2022-SRP e 
seus anexos e nas propostas dassificadas, partes integrantes deste instrumento, independente 
de transcrifioes, e mediante as cl&usulas enunciadas a seguir.

FORNErErmpm

MARIA DALVA FARIAS DA SILVA SOUSA- ME, inscrito no CNPJ: 96.848.791/0001-83, 
com sede no RUA CONSELHE1RO PARANHOS, 57- CENTRO- SANTO AMARO/BA, representada 
neste ato por seu representante legal, Sr® MARIA DALVA FARIAS DA SILVA SOUSA, identidade 
ne 01280910-10 E CPF n5 184.113.985-87, para o seguinte item:

Valor UNIT Valor 
Total (R$)DEsqugAoITEM UND QUANT Marca '(IW3

AJcool, gel, a 70%, em refil, fragrSnda 
agrad^vel, para assepsia das mios. 
embalagem com no minimo 500 ml cada, 
com dados do fabricante, data de 
fabrica^do, prazo de validade e registro no 
ministdrio da sadde. caixa com 12 unidades

RtR$ 83,423 Caixas 700 MONTENEGRO58.394,00

BOTA SEGURANCA , MATERIAL PVC - 
CLORETO DE POL1VIN1LA. MATERIAL 
SOLA ANTIDERRAPANTE, COR PRETA, 
TIP0 CANO MfiDIO, TIPO USO

fitossanitArio,
CARACTERlSTICAS ADICI0NA1S FORRADA 
EM NAlLON

R$R$ 27,69 .*9 Pares QUALIFLEX130 3.599,70TRATAMENTO
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Prefeitura Municipal de Nazare log 848.791/0001-831
Estado da Bahia fySwA OALVA FARIAS DA SUVA SOUSA-ME
CNPJ N“ 13.797.188./0001-92 PAPEIARIA MUNDO ESCOLAR
Prasa Alexandre Bittencourt, 07 - Centro RUA cONSELHElRO PARANHOS, 57
Nazare-Bahia CENTRO * CEP 44200-000 t

L, SANTO AMARO • BA -J

Caixa organizadora mfd.lo alta, caparidade 
para 30 litros; medidas aproximadas 42,5 x 
30,5 x 30,4cm

R$RS 33,46 PLASUTIL11 Unidades 130 4.349,80

R$Cera em pasta, amarela, baldes com 18 
litres.

VP£RS 13,0115013 Unidades 1.951,50

Cera Ifquida, auto brilho, cor 
amarela, para piso frio, ispensando 
o uso de enceradeira, embalagem 
com 750 ml

R$ YPtR$ 3,541.80014 Frascos 6.372,00

Copo descartivcl 50 ml cx c/ 25 pet 100 
und - copo descartivel em poliestileno 
atdxico massa minima de 2,20 gramas, 
resistSnda minima de 0,85n^em tampa. 
complemento: os copos devem estar 
embalados em mangas inviolaveis de 
acordo com as normas da abnt

R$ copobrAsR$ 46,7321 Caixas 400 18.692,00

Desodorizador de ambiente em spray, 
ess£ncias diversas, formate cilindrico, 
embalagem com no minimo 400ml, com 
identificatao do produto, marca do 
fabricante, data de fabricate e prazo de 
validade.

R$RS 8,16Unidades BOMAR27 300 2.448,00

Detergente liquido, biodegraddveL com 
excelente afio desengordurante, neutro e 
clean, embalagem plastica de 500 ml com 
bico regulador para uso econdmico, 
contendo: identificafSo.marca do
fabricante, data de fabrica(ao, lote, prazo 
de validade e peso liquido.cx c/ 24 
unidades.

R$RS 27,33 ATOlCaixas 30028 8.199,00

Dispenser de papel higi&nico rolo 300m, 
Frente: Pldstico ABS, Base: Styron, Travas 
laterals arionadas por pressao, Papel 
higiSnico rol3o branco 10cm X 300 mts.

RS PREMISSE
VELOXRS 26,33Unidades 30029 7.899,00

Escova para limpeza, com cerdas em nylon, 
base em madeira, dimensQes minimas 
12cm x 6cm x lem

R$ 2,20 RS 550,00 BETTANINUnidades 25030

Esponja para limpeza, dupla face, uma face 
em espuma e outra em material abrasive, 
dimensoes
lOOmm(comprimento) x 70mm(largura) x 
20mm(espcssura).

RS 288,00RS 0,48 BOMBRILminimas de Unidades 60033

F6sforo, contendo no minimo 40 palitos. 
embalagem: pacote com 10 caixas

PARANA150 ’ RS 2,60 RS 390,00Pacotes36

Garfo descartavel na cor branca para 
sobremesa de Is qualidade, tipo garfo, 
medidal5,5 cm, pacote c/50 und

RS 3,00 R$ 900,00 PRAFESTA30037 Pacotes

Garrafa tlrmfca, modelo pressao, com alca 
e tampa, corpo revestido em plAstico 
contra impacto, capacidade 01 litre, 
produto com etiqueta contendo dados de 
ident do produto e marca do fabricante.

*
R$ MORRS 30,83Unidades 12036 3.699,60
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r Prefeitura Municipal de Nazare 195^48.791/0001-83^
MARIA 0AIVA FARIAS DA SILVA SOU$A»ME 

PAPELARIA MUNDO ESCOLAR 
RUA CONSELHEIRO PARANH08, 57 

CENTRO • CEP 44200*000 .
L. SANTO AMARO* BA -J

Estado da Bahia
CNPJ N° 13.797.188./0001-92
Prapa Alexandre Bitten court, 07 - Centro
Nazare - Bahia

Hipodorito de s6dio 1% embalagera 5 
litros
Apresentar Regfstro ou NotificafSo aa 
ANVISA

RSR$ 6^5 GALENO40040 Litros 2.500,00

UMPA VIDROS, Hidroxido de am&nta, 
butoxietanol, corante e dgua. Embalagem 
500ml. C/registro MinJJaude e ANVISA

R$ 2,33 RS 349,50Unidades 150 VEJA43

Lixeira tipo cesto capaddade 100 litros. 
Redonda, com tampa, sem pedal, febricada 
em poltpropileno (PP) com alto padrao de 
qualidade de in)ef2o, cor preta, com 
protepo contra raios ultravioleta, com alta 
reslst£nda e durabilldade. Produzldo de 
acordo com as normas da ANVISA.

RSRS 120,83 RISCHIOTOUnidades 12046 14.499,60

Uxeira para secretaria sem tampa. formato 
dlfndrico executado em polipropileno de 
alta densldade com espessura minima de 2 
mm na cor PRETA; capaddade de 11 a 12 
litros; dimensoes.' diametjo de 23*24 cm, 
altura de 27-30cm e volume de 12 litros.

RS 542,10RS4,17 GSMUnidades 13049

Lustra m6veis 200 ml, componentes ceras 
naturals, aroma lavanda, aplicafSo mdveis ypERS 2,93 RS 439,50Unidades ISO50 e
superficies

Luva p/ limpeza, em idtex, interior 
flocado, palma antiderrapante, 
espessura 60mm, cor amarelo, tarn, 
m. comprimento o3o inferior a 30cm

RS 3,25 RS 390,00 CELESTE120PARES53

Luvas de latex natural, descartiveis, para
procedimento, oao est^ril, ambidestra, 
levemente

RSpuiverizada em p6 biodegraddvel, tamanho RS 14,00 TALGE200Caixas55 2.800,00
grande, comprimento 24 cm, caixas com 
100 on,
com registro na ANVISA
Luvas de Idtex natural, descartaveis, para 
procedimento, nao estfcril, ambidestra, 
levemente

RS TALGEpuiverizada em p6 biodegraddvel, tamanho

medio, comprimento 24 cm caixas com 100 
un, com
registro na ANVISA. 

RS 14,0015056 Caixas 2.100,00

*
Mangueira, material pvc tra^ado em 
naylon, didmetro 1/2 polegada, espessura 
2 mm, pressao maxima 6 bar, comprimento 
50 m, cor verde ou laranja, com esgulcho 
com suporte.

RSRS 90.00 ARQUAUnidades 3058 2.700,00
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Prefeitura Municipal de Naaarer9Q,848.791/0001*83 1
MARIA OALVA FARIAS DA SILVA SOUSA-ME 

PAPEIARIA MUNOO ESCOLAR 
RUA CONSEIHEIRO PARANHOS, 57 

CENTRO • CEP 44200*000 
SANTO AMARO* BA

Estado da Bahia
CNPJ N° 13.797.188./0001-92
Praga Alexandre Bittencourt, 07 - Centro
Nazare - Bahia JL-

PS coletora lixo, material coletor: zlnco, 
material cabo: madeira, aplica^ao: limpeza, 
coprimento 60 an dim 19 x 19 an

R$ 469,20RS 3,91 FARATULLYUnidades 12060

Pano de prato em tecido 100% algodao, 
alvejado, bordas com acabamento em 
overlock, dimensSes 48 x 74 cm, com 
varia^ao +/- 5%

R$ 400,00R$ 1,60 LEITEUnidades63 250

Pano limpeza, material: 45% algodao, 45% 
poliester, 10% viscose, comprimento: 70 
cm, largura: 40 cm, caracteristicas 
adicionais: alvejado, com bordas
costuradas, aplicafao: limpeza de pisos

R$ 190,00RS 1,90Unidades UNE64 100

Prendedor de roupa de plastico, pacote 
com 12
unidades.

R$ 230,00R$ 1,15 XINTONGPacotes70 200

REFIL PARA MOP GIRATORIO 
MICROFIBRA - REFIL PARA MOP 
GIRATORIO MICROnBRA

R$ 749,70R$ 10,71 FLASUMPUnidades71 70

R$RS 5,00 ' ESPUMILUnidades 250Sabdo em barra, de glicerina, 400 gramas74 1.250,00
Saco de lixo 50 litros preto 58x76cm pet 
c/100 und - no minimo 6 micras normas 
abnt

R$RS 10,33 BOM ROLLPacotes 30081 3.099,00

Suporte para sabonete tiquido/ ilcool gel 
com
reservatdrio, base em metal para fixafao na 
parede,
redpiente em pl^stico ABS, branco, 
capaddade minima de BOO ml.

RSRS 22,00 NOBREUnidades 5087 1.100,00

Tapete Material Superfftie: FOamentos 
Vlnil Entrelafados , Material Base: Vinil , 
Tipo: Passadeira , Altura Total: 10 MM, 
Largura: 1,30 M, Comprimento: 4,60 M, Cor 
Bisica: Cinza Claro , Caracteristicas 
Adicionais: AntlDerrapante/Anti*Chama

RSRS 35.83 DALLASUnidades 12088 4.299,60

Tapete, material superficie: sisal sintetico, 
material base: poltpropileno, tipo: 
antiderrapante, altura total: 4 mm, largura: 
1,50 m, comprimento: 2,00 m, peso total: 
2.670 g,m2

RS 699,90 LANCERUnidades RS 23,333089

Caixa PUstica - Vasilba retangular, de 
pldstico transparente, sem frisos, material 
prdprio para acondicionar alimentos, com 
tampa tarabem transparente, medindo 
aproximadamente, 40 cm de comprimento 
X 28cm de largura’ e 13cm de 
profundidade. Capaddade 10 litros

RS 850,00 PLASUmRS 17,00Unidades 5090

*
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V' Prefeitura Municipal de Nazare
Estado da Bahia
CNPJ N° 13.797.188./0001 -92
Pra?a Alexandre Bittencourt, 07 - Centro
Nazare - Bahia

l?6.848.791/0001-831
MARIA OALVA FARIAS DA SUVA SOUSA-ME 

PAPELARlA ML'NOO ESCOLAR 
RUA CONSELHElRO PARANHOS, 57 

CENTRO • CEP 44200-000 
SANTOAMARO-BA JL.

RECIP1ENTE 
RECEPIENTE PLAST1CO RETANGULAR 
COM TAMPA E PRESILHAS MEDIDAS 
APROXIMADAS 
PRESULHAS40X25X12 - RECIPIENTS • DO 
T1PO VASILHA, RECEPIENTE PLASTICO 
RETANGULAR COM TAMPA E PRESILHAS 
MEDIDAS
PRESULHAS 40X25X12, capacidade 15 
litros

DO TIPO VASILHA,

COM
R$91 Unidades R$ 22,0050 PLASUTIL1.100,00

APROXIMADAS COM

VASILHA PLASTICA RETANGULAR, COM 
TAMPA PERFEITAMENTE AJUSTAVEL, 
CAPACIDADE 5 LITROS, PARA USO EM 
FORNO MICROONDAS, DE !• QUAUDADE. 
- VASILHA PLASTICA RETANGULAR, COM 
TAMPA PERFEITAMENTE AJUSTAVEL, 
CAPACIDADE S LITROS, PARA USO EM 
FORNO MICROONDAS, DE 1* QUAUDADE

R$ 600.0092 Unidades RS 12,0050 SANREMO

RS95 Vassoura de pia?ava n.° 31 (redonda) R$ 5,83Unidades PIMENTEL1.800 10.494,00
RSR$ 5,7696 vassoura de piapava nc 28 (redonda) Unidades 1.560 PIMENTEL8.985,60
RSMascara N95 descartavel de prote^ao facial 

PFF2 com 5 camadas e clip nasal RS 0,7898 Unidades 7.000 AURA DA 3M5.460,00
VALOR TOTAL RS 184.030,30 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL TRINTA REAIS E TRINTA 
CENTAVOS)

1 - OBfETO

1.1,0 objeto desta Ata i o registro dos prefos classificados no Pregao Eletr6nico n® 024/2022- 
SRP, conforme especifica?6es e condifoes constantes no Ahexo I do mesmo instrumento, no 
qua! estao contemplados o prazo de execu^ao e a estimativa das quantidades a serem 
provavelmente adquiridas ou utilizadas pela Secretaria Municipal de Educate, na medida das 
suas necessidades e segundo a conveniencia do Municfpio de Nazarg, e que a este termo 
integram, como se transcritas.

1.2. O prazo de validade do Registro de Pre90S e de 12 (DOZE) meses (obs.: maximo de 12 
meses, computadas neste, as eventuais prorrogafoes] contados a partir da data da assinatura 
desta Ata, durante o qual os Ucitantes que tenham os seus pre^os registrados poderao ser 
convidados a firmar as contrata^des, observadas as conduces fixadas no edital e nas normas 
pertinentes.

1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Pre^o inferior a 12 (doze] meses, serA admitida 
a prorroga^ao da vtgencia da Ata de Registro de Prefos, para completar este prazo, sempre que 
as condi^des de contrata^ao pontinuarem se mostrando vantajosas para a Administrapao].

1.3. A(s] contratapao(6es) derivadas do registro obedecerao As condipdes da minuta de 
contrato constante do Anexo XI deste Instrumento, facultada a substituipao, a critArio da 
Administrapao, por instrumento equivalente, desde que presentes as condipdes do art 62 da 
Lei Federal n°. 8.666/93.
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Prefeitura Municipal de NazarcfSe 848.791/0001-831
“ fiai wa FfeRiAS 0* suw S0USA4<E

PAPELARIA WJNOO ESCOIAR 
RUA CONSEtHtiRO ^RANHOS, 57 

CENTRO * CEP 44200-000 .
L, SANTO AMARO • BA -J

1.4. £ vedada a subcontrata^ao parcial do objeto, a assodapao da contratada com outrem, a 
cessao ou transferencia, total ou parcial do contrato, bem como a fiisao, cisao ou incorporafao 
da contratada, nao se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido 
por aquela com terceiros.

1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de prefos ficarao a 
disposifao da Administra^ao, para que efetue as contrata^des nas oportunidades e quantidades 
de que necessitar, at£ o limite estabelecido.

Estado da Bahia
CNPJ N° 13.797.188./0001-92
Praca Alexandre Bittencourt, 07 - Centro
Nazare - Bahia

1.6. A existdnda de pre^os registrados nao obriga a Administrafao a firmar as contrata^oes que 
deles poderao advir, ficando*Ihe facultada a udliza^ao de outros meios, respeitada a legisla^ao 
relativa as licita^oes, sendo assegurado ao benefici^rio do registro a preferOncia em igualdade 
de condi9des.

1.7. 0 fornecedor ou prestador de servifos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condifoes 
constantes nesta Ata de Registro de Pre^o, os acrescimos ou supressoes nos quantitativos 
registrados, limitados a 25% (vinte e dnco por cento)da quantidade licitada para cada item 
registrado.

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

2 - O PRECO

2.1. Os pre^os sao fbeos e irreajustciveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de 
spresentapao da proposta, apos o que a concessao de reajustamento, ser^ feita mediante a 
jplicafao doINPC/IBGE.

2.2. A revisao de pre^os registrados em Ata poderd ser realizada a pedido do benefici£rio do 
registro, ou por iniciativa da Administra^ao, nos termos do art 12 do Decreto Municipal ns 
L83, de 16/01/2013, em decorrencia de fato que eleve os prepos dos servipos ou bens 
registrados, ou de eventual redupao daqueles praticados no mercado, devendo o drgao 
;erenciador da Ata promover as necessarias modificapoes, compondo novo quadro de prepos e 
iisponibilizando-o no site oficial.

2.3. A alterapao ou revisio de prepos registrados em Ata nao implica em revisao dos prepos dos 
rontratos decorrentes do respective Registro de Prepos.

2.4. 0 requerimento de revisao de prepos deverd ser formulado pelo beneficterio do registro no 
?razo maximo de um ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadincia, em 
ronsonincia com o art 211 da Lei Federal n® 10.406/02.

1 - DA CONTRATAgAO

LI. Como condipao para celebrapao do contrato ou instrumento equivalente, o licitante devera 
nanter, durante todo o prazo de validade do Registro de Prepos, todas as condipdes de 
labilitapao exigidas na licitapao, ficando esclarecido que, nos termos da legislapao vigente, nao 
;erao contratados fornecedores ou prestadores de servipo que nao estejam com documentapao 
•egular.

6
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PAPELARia MUNOO ESCOLAR 
RUA CONSELHElRO PARANHOS, 57 

CENTRO • CEP 44200*000 .
L. SANTO AMARO-BA

3.2. O fornecedor ser& convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no 
prazo de at£ 05 (cinco] dias uteis, contado da data do recebimento da convocado.

CNPJ N° 13.797.188./0001 -92
Pra^a Alexandre Bitten court, 07 - Centro
Nazare - Bahia

3.3. Na hipdtese do fornecedor convocado nao assinar o termo de contrato, ou nao aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, no prazo e nas conduces estabelecidas, a Administra^ao 
podera convocar os demais licitantes que tenham os seus prefos registrados, obedecendo a 
ordem de classificatao, e propor a contrataflo do fomecimento dos materials ou dos servl^os 
registrados pelos pre^os apresentados pelo primeiro colocado, respeitado o disposto no 
Decreto Municipal nfl 183, de 16/01/2013.

3.4. Na hipotese dos demais lidtantes nao aceitarem a contrata^ao pelos pre^os apresentados 
pelo primeiro colocado, a Administrapao podera contratar os demais lidtantes, respeitada a 
ordem de classificafao, pelo pre^o por eles apresentados, desde que os mesmos sejam 
compatfveis com a ra6dia de mercado, o que deveri ser comprovado nos autos.

3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverd ser realizada pelo 
representante legal da empresa ou mandatario com poderes expresses.

3.6. Os contratos ceiebrados em decorrencia do Registro de Precos estao sujeitos <is regras 
previstas na Lei Federal n2 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de viglnda.

3.7. A contratada ficara obrigada a aceitar nas mesmas condi^oes contratuais, acr^scimos ou 
supressoes que se fizerem no objeto, de ate 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade 
iicitada para cada item registrado

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

4. DAS CONDICdES DE PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos devidos & Contratada serSo efetuados atrav6s de ordem banc^ria ou 
cr6dito em conta corrente, at6 o 30s (trigesimo) dia, contado da data da apresenta^ao da fatura, 
ap6s conclufdo o recebimento definitive, em consonltncia com o disposto no art 5e e art. 40 da 
Lei Federal na 8.666/93.

4.2. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deveri(ao) ser apresentada(s) para pagamento 
ap6s a conclusao da etapa do recebimento definitivo, indicativo da satisfa^ao 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, o prazo para pagamento somente fluir£ apds o efedvo atesto do recebimento 
definitivo.

4.4. O CONTRATANTE descontara da fatura mensal o valor correspondente as faltas ou atrasos 
no cumprimento da obrigagao, com base no valor do pre^o vigente. *

5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) dever^(ao) estar acompanhadas da documenta^ao 
probatoria pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a obrigapSo.
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rreieitura jnunicipai ae xiazare
Estado da Bahia
CNPJ N° 13.797.188./0001-92
Pra?a Alexandre Bittencourt, 07 - Centro
Nazare - Bahia

k6' Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na 
ipresentafao da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes a contratafao, ou, ainda, 
ircimstancia que impe^a a liquidapao da despesa, como obrigafoes financeiras pendentes, 
lecorrentes de penaiidade imposta ou inadimplenria, o pagamento ficara sobrestado ate que a 
^ontratada providende as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento 
niciar-se-^ apds a comprovafao da regulariza9ao da situa^ao, nao acarretando qualquer onus 
lara o Contratante.

\.l. As s!tua90es previstas na leglsla9ao especffica sujeitar-se-ao a emissao de nota fisca] 
fletronica.

k8. A atualizafao monetaria dos pagamentos devidos pela Administrate, em caso de mora, 
;er£ calculada considerando a data do vencimento da obriga9ao e do seu efetivo pagamento, de 
icordo com a varia9ao do INPC do IBGE pro rota tempore.

k9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega ate 30 
trintaj dias contados da data da celebra9ao do ajuste, sera dispensada a atualizato Onanceira 
orrespondente ao periodo compreendido entre as datas do adimpiemento e a prevista para o 
mgamento, desde que nao superior a quinze dias, em conformidade com o § 4-. do art 40 da 
jei Federal nB 8.666/93.

; - A MANUTENCAo DAS CONDigdES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E REVISAo

i.l. Esta Ata de Registro de Pre90s podera sofrer altera9des, obedecidas as disposi9des 
irevistas no art 143 da Lei Federal na 8.666/93.

J.2. A revisao de pre9os registrados em Ata poderd ser realizada a pedido do benefiddrio do 
egistro, ou por iniciativa do Municipio de Nazare, em decorrencia de eventual redu9ao 
iaqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os pre90s dos servi90s ou bens 
egistrados, devendo o 6rgao gerenciador da Ata promover as necessarias modificagoes, 
:ompondo novo quadro de pre90s e disponibilizando-o no site oiicial.

>.3. Quando o pre90 registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao praticado no 
nercado o 6rgao gerendador deverd:

i) convocar o fomecedor visando a negoda9ao para a redu9ao de pre9os e sua adequa9ao ao 
iraticado pelo mercado;

)) liberar o fomecedor do compromisso assumido, na hipotese em que resultar frustrada a 
iegocia9ao;

:) convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negocia9ao.

i.4. Quando o pre9o de mercado tomar-se superior aos pre90S registrados e o fomecedor, 
nediante requerimento devidamente coraprovado, ndo puder cumprir o fompromisso, o orgao 
jerenciador podera:

f96.848.791/0001-831
MARIA 0ALVA FARIAS 0A SUVA SOUSA44E 

PAPELARIA MUNOO ESCOtAR 
RUA CONSELHEIRO PARANHOS, 57 

CENTRO-CEP 44200-000 
SANTO AWARD-BA JL.
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rreieitura xaumcxpai ae nazare
Estado da Bahia
CNPJ N° 13.797.188./0001-92
Pra^a Alexandre Bitten court, 07 - Centro
Nazare - Bahia

a] Hberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicapao de penalidade, se confirmado 
a veracidade dos motives e comprovantes apresentados, na hipotese da comunica^ao ocorrer 
antes do pedido de fomecimento;

b) coitvocar os denials fornecedores visando igual oportunidade de negotiate.

5.5. Nao havendo exito nas negociafoes, o orgao gerenciador deveri proceder & suspensao do 
item da Ata de Registro de Pre90s, adotando as medidas cabiveis para obtenpao da contrata^ao 
mais vantajosa.

5.6. Os pre^os registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderao ser revistos nos termos e 
prazos fixados peio orgao controlador.

5.7. Em face do art 12 do Decreto Municipal nB 183, de 16/01/2013, a revisao de prefos 
registrados em Ata nao imptica era revisao dos pregos dos contratos decorrentes de respectiya 
licita^ao, a qua! dependerd de requerimento formal do contratado e de comprovafao do 
impacto que gerou o eventual desequilfbrio econdmico - financeiro.

5.8. Em nenhuma hipotese serao registrados prepos que se apresentem superiores aos de 
mercado.

6 - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. Competira ao Contratante e ao 6rgao Gerenciador do Registro de Prepos proceder ao 
acompanhamento da execupao do contrato, ficando esclarecido que a apao ou omissao, total ou 
parcial, da fiscalizapSo do Contratante nao eximirS & Contratada de total responsabilidade na 
execupao do contrato.

6U^1-ConipetiraaoContratantedoRegistro de Prepos:

da execufao que
possam acarretar a imposipao de sanpoes ou a rescisao contratual; 
c) adotar, junto a terceiros, as 
contrato;

providencias necessanas para a regularidade da execufao do

re,li“d" “d° ■

^ 4r!i“ m

Q fiscalizar a

e avaliapao

9r96.848.791/0001-83r|
MARIA OALVA FARIAS Da SILVA S0USA*ME 

PAPELARIA MUNOO ESCOLAR 
RUACONSELHElRO PARANHOS, 57 

, CENTRO - CEP 44200-000
L. SANTO AMARO - BA _)

<?

'
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IPrefeitura Municipal de Nazare^;®^pJwsdasiPvPsou^e
Estado da Bahia PAPELARIA MUNOO ESCOIAR
CNPJ N° 13.797.188./0001-92 RUA CONSEtHE»RO PARANHOS, 57
Praya Alexandre Bittencourt, 07 - Centro CENTRO • CEP 44200*000 .
Nazare - Bahia ^ SANTO AMARO ♦ BA J

g) - ordenar a imediata retirada, de suas depend§ncias, de empregados da contratada, cuja 
permanenda seja inconveniente ou que venha embara^ar ou dificultar a a^ao fiscalizadora, 
correndo, por exdusiva conta da contratada, quaisquer onus decorrentes das leis trabaihistas e 
previdenciarias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;

h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresenta^ao de documentos relacionados com 
a execupao do contrato.

6.2 0 recebimento do objeto se dart segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal nB 8.666/93, 
sendo certo que esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisorio sem qualquer 
manifestapao do orgao ou entidade contratante, considerar-sert definitivamente aceito pela 
Administrapao o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita 
fiindamentada.

6.3. 0 contratante rejeitara, no todo ou em parte, qualquer proposipao de fornecimento em 
desacordo com as especificapoes do objeto da licitapao.

6.4.0 fomecedor se comprometert a atender com presteza is redamapoes sobre a qualidade e 
pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correpao, sem dnus para o 
Munidplo de Nazart.

6.5. Em caso de divergenda entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os 
produtos efetivamente entregues, o Fornecedor seri notificado para retira-los imediatamente, 
;endo a ocorrencia comunicada a Controladoria do Munidpio, para adopao das providendas 
:abfveis.

7 - DAS PENALIDADES

7.1. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90, 92, 94, 95 e 96 da 
^ei Federal nB 8.666/93, sujeitando-se os infratores as cominapoes legais, esperialmente as 
iefinidas no art 87 do mesmo diploma, garandda a previa e ampla defesa em processo 
idministrativo.

7.2. A inexecupao contratual, indusive por atraso injustificado na execupao do contrato, 
mjeitara o contratado a multa de mdra, que sert graduada de acordo com a gravidade da 
nfrapao, obededdos os seguintes limites maximos:

0 10% [dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
ibrigapao, indusive no de recusa do adjudicartrio em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) 
lias contados da data de sua convocapao;

i) 0,3% (tres dScimos por cento) ao dia, at£ o trigesimo d\a de atraso, sobre o valor da parte do 
brnecimento ou servipo nSo.realizado;

:) 0,7% (sete d^cimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servipo nao real 
zado, por cada dia subsequente ao trigesimo.

'.2.1. A multa a que se refere este item nao impede que a Administrapao rescinda 
inil^er^^ejte o contrato e aplique as demais sanpoes previstas na lei.
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CCEMTROH-CEP«420M00 j
^ SANTO AMARO-BA -1

CNPJ N° 13.797.188./0001-92
Pra$a Alexandre Bittencourt, 07 - Centro
Nazare - Bahia RUA

7.2.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, seri descontada da garantia do 
:ontratado faltoso.

7.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, aI6m da perda desta, a contratada 
•esponderd pela sua diferen^a, que ser& descontada dos pagamentos eventuaimente devidos 
Dela Administrafao ou( ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

7.2.4. Nao tendo sido prestada garantia, k Administrafao se reserva o direito de descontar 
iiretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

7.2.5. As multas previstas neste item nao tern cariter compensatorio e o seu pagamento nao 
?ximir£ a contratada da responsabiiidade por perdas e danos decorrentes das infrapdes 
:ometidas.

7.3. Serao punidos com a pena de suspensao tempor^ria do direito de cadastrar e licitaf' e 
mpedimento de contratar com a Administrate os que incorrerem nos ilfeitos previstos no art 
7fi. da Lei Federal n9 10.520/02 e art 88, inciso I da Lei ne 8.666/93.

7.4. Serdo punidos com a pena de declara^ao de inidoneidade para licitar e contratar com a 
\dministra9a0, enquanto perdurarem os motives determinantes da puni^ao ou ate que seja 
Dromovida a reabilita^ao perante a autoridade competente para aplicar a punifao, os que 
ncorram nos ilfeitos previstos nos incisos II e Ml do art 88, art 92 e Paragrafo Unico, art 93 e 
irt 96 da Lei nQ 8.666/93.

7.5. Para a aplicafao das penalidades previstas serao levados em conta a natureza e a 
;ravidade da falta, os prejufzos dela advindos para a Administra;ao Publica e a reincidencia na 
jrdtica doato.

7.6. 0 registro de pre?o do fomecedor ou do prestador de services poderS ser cancelado, sem 
Drejuizo das san^oes previstas na Lei Federal ns 8.666/93, garantida previa e ampla defesa, no 
irazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da data do recebimento da notifica^ao, quando:

i] nao forem cumpridas as exig&ncias contidas no Edital ou na Ata de Registro de Pre^os;

)) injustificadamente, 0 fornecedor ou prestador de service deixar de firmar o contrato 
iecorrente do Registro de Pre;os;

:) o fornecedor ou prestador de servifo der causa k rescisao administrative de contrato, 
iecorrente do Registro de Prefos, por urn dos motivos elencados nos incisos de III a XII do art 
78 da Lei n9 8.666/93.

J-DA RESCISAO

1.1. A inexecufao, total ou parcial do contrato ensejar£ a sua rescisao, cpm as consequencias 
:ontratuais e as previstas na Lei Federal n® 8.666/93.

3.2. A rescisao poder£ ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos 
incisos I a XV, XX e XXI do art 78 da Lei Federal n9 8.666/93.mumerado^jM^s
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8.3. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art 78 da Lei Federal n8 
8.666/93., sem que haja culpa da contratada, ser$ esta ressarcido dos prejufzos regularmente 
comprovados que houver sofrido, na forma do art 79 do mesmo diploma.

8.4. Em consonSncia com o art. 15 da Lei Federal nfl 8.666/93, o registro podera ser cancelado 
por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficterio, ou, ainda, no 
caso de substancial alteragao das condi9des do mercado.

8.5. Os pre^os registrados poderao ser suspenses temporariamente ou cancelados pda 
Administra^ao quando se tomarera superiores aos praticados no mercado; b)- por razoes de 
interesse publico, devidamente fimdamentadas.

8.5.1. A comunica^ao do cancelamento do prego registrado do fornecedor ou prestador de 
services, nas hipdteses previstas neste item ser^ feita por escrito, juntando-se o comprovante 
nos autos que deram origem ao Registro de Prefos.

8.5.2. Na hipbtese prevista no inciso 1 do item 18.5, antes da suspensao ou cancelamento, a 
Administrapdo poderS proceder k negocia^ao com o fornecedor ou prestador de servifos, 
visando a revisao para a redu^ao do pre^o registrado a Fim de compatibiliza-lo com os 
praticados no mercado.

3.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereyo do fornecedor ou prestador de senrigo, a 
comunica^ao sera feita mediante publica^ao no Didrio Oficial do Municipio, considerando 
cancelado o prepo registrado a partir da data da publicapao.

3.6. O fornecedor ou o prestador de servi^os podera solicitar o cancelamento do pre^o 
registrado, mediante justificativa escrita, por motive justo decorrente de fato superveniente e 
sceito pela Administrate), que comprove a impossibiiidade temporaria ou definitiva de 
rumprir as exigencias deste instrumento convocatbrio.

3.7. A Contratante nSo poderi suspender o fomecimento enouanto estiver ayuardando
nronunciamento ou decis3o sobre realnstamento ou revisao sob Pena de Jhe ser
imnutada multa de 2% fdois nor cento! do valor estimado do fornecimento. sem
areiuizo da anlicacao de outras penalidades administrativas e/ou iudiriais.

:lAusula decima - vinculacAo ao edital de liotacAo

ntegra a presente Ata, como se nete estivessem transcritas, as clausulas e condigdes 
istabelecidas no processo licitatbrio referido no preambulo constante do Edital e nos seus 
mexos.

:lAusula decima primeira * foro

\s partes elegem o Foro da Ctdade de Nazarb, Estado da Bahia, que prevalecerb sobre qualquer 
>utrof por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente 
:ontrato^/^
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Prefeitura Municipal de Nazare
Estado da Bahia
CNPJ N° 13.797.188./0001-92
Pra$a Alexandre Bitten court, 07 - Centro
Nazare - Bahia

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tres) vias de 
iguai teor e forma na presenfa das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado 
conforme.

Nazare/BA, 21 de Julho de 2022.

MUNICIPAL DE NAZAR&PREFEITURA
Eunice Soares Barreto Peixoto

Prefeita Municipal

MARIA DALVA FARIAS DA SILVA SOUSA- ME 
Representante legal: MARIA DALVA FARIAS DA SILVA SOUSA- ME

CPF: 184.113.985-87

*96.848.791/0001-83^
MARIA DALVA FARIAS DA SILVA SOUSA-ME 

PAPELARIA MUNDO ESCOLAR 
RUA CONSELHEIRO PARANH0S, 57 

CENTRO - CEP 44200-000 .
L, SANTO AMARO - BA

13
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