
Prefeitura Municipal • de Nazaré 
Estado: da Bahia • 
-CNP.1 N° 13.797./88./4)001-92 
Praça Alexatidre Biuencetirt, 07- Centro 
Ndzark ;Bahia 

(§6.848.791/00014431 
DAWATARIPS DA SILVA SOUSPAE 

ritiumu MUNK) ESCOLAR 
'LA COMELKUNO PAMM405,57":01TRO 
. CEP: 44.200400,  SANTO AMARO-BA 

• *4* 

ATA DE. REGISTRO DE PRISCOS 44°. 143/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO No S4o/202.1 

Aos- 25 dias tto toes de Agosto de 2022; de urn lado o muzuciew PwAlstk Pestott juriclica de 
direito interno, inscrito no croki -sob o 13.797.:188./000t-92 Praga Alexandre Bittencourt, 07 - 
Centro Nazar& - Bahia, ecrtijuntamente, por seu, Gestor, Prefeita Eunice Solves Barre-to Peixoto, 
inscrito no CPF (MF) no 385.634.525-65, derawnte denominado Centratante ern from da 
classificação das propostas apresentadas na re-apt:Ohva licitação com a -finalidade de seleção de 
PrOpostaa destinadas aquisição de material de expediente para a tividades do Stn.* de ProtecAn 
Social Etiksic:a e Especial de Media e Alta Complexidatie, cot*, tembena pare as realizações de 
oficinas de geração de renda dos Serviços proteção $ookai Park% e de inelusao produtiva do 
Programs Awtilio Brasil, berz. çOmi3 as a9(les assistenciais 4 twitter 40_ etttetgaicia para mitigar os 
efeitos econamicos e socials da panderniit da COV1D49 com reOttrand d Eqrutnrasillti da Rede de 
aerviços do stA8, executiOis como ,incrernentà teniPerárin eND:a , CUSTEIO e tuanutenOP das 
atividades da Secretaria Municipal de DesenvolVinieribi Social Cotnbate Pcibtezit de Nazaré 
Bahia conforme -esPeeifieaCkes e cf4antilati s constantes do Anexo I, do Ed414e licitação e 
mediante condições estabelecidas na -Lei Federal n". 10,spcqQa e subsidiariamente Lei Pedexa.k n°-
8666/93, por deliberação da Pregoeira devidantente. publicada e boinologada no dia 25/05 .20P 
resolve registrar 0(0 pre...0(s). dials) empresa(s) classiAtada(s) abaixo, tespiltadas as disposições das 
Leis Federais i 666/94.. c 10.520/02, consoante as slaUsUlaa e Gentliçõe.s do Sdital Pregão 
Eletrenitto 04G/2022-Sp e seus anexos XlEte: propostas classificadat, partes i"ntegrantes deste 
instrumento; inclepen4entede-transcnV.6es, e Mediante as C Viusulas enuticiadas sepir. 

roaracapqm 
MAR/A :DALVA PARIAS DA sILVA SOUSA- OS, inscrito no COX 96 848.791 /000 43,. Coin sede no RUA 

CONSELHEIRO PARANHOS, 57- CENTRO- SANTO AMARO/BA, representada peste ato por lulu 
representante legal, Sr , MARIA ox." PAWS DA SILVA SOUSA, identidade zi° 01280910- 10 E CPF re 

184.113.985-87. 

• DESPIWAP "WANT 

•Valor 
Unit. 
IRS) 

Vas* total , 
Imo ,,,....) 

MARCA 

5 

SANDEJA PARA PAPEL., DUPLA IDescritgici; 
BANDEJA, PARA PAPEL, DUPLA, RAI ACMCC4 
ESTRUTURA FINA, NA COR TRANSpAR 'it, AN ' 
DLMENSÕES 260 

A
' ''' 

R$ 
24;00 

R$ 
1,200,00 WALEU 

li BOLA, DE SOPRAR tSEXIGA), PARA PESTA. . CORES V,ARIAOAS. EMBALAGEM: ici0 RS. 
14 . .p 80 

R$ 
1.40:00 MAMLITH 

14 

8012.14ACHNDericrie,.. ão:BORRACHA, Pf APAGAR 
ESCR1TA A LAPIS, CO* BRANCA, MACIA, 
DIMENSÕES 32X22X8Mlit PODENDO VARIAR 
EM +/- 4 MM - VNIDADEj 

i. . 

500 R$ 
0;24 

ktili 
120;00 MERCUR 

15 CADERNO-ESPIRA.17-COM 8 -MAT ERIA5 CAPA 
DURA 300 R$: 

7,66 
RS 

2.298,00 4ANDAIA

. 
18 

CALCULADORA iDe04006: CAW u2 RA1 
DIGITAL PORTMIL, CAPACIDADE 1.2 (100Z.,E) 

SO AS 
12,00 

RS 
600,00S

HOOPSON 
DRUMS, COM AS 64 (QUATRO) OpPRAORS 
BÁSICAS, RArz-QUADRAD4, PORCENTAGEM, 
CORRECAO PARCIAL E TOTAL, INVER A0 Ijo 
SINAIS, MEM)RIA, BATERIA A LUZ SOLAR - 
UNIDADRL____ 

21 

TACUOJE 

CANETA ESFER0O0FIC—A- PRETA [Descrição: 
CANETA, ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, 
TINTA COR META dO100-EM IsoiATERIAL 
PLÁSTICO mEsisr6TE CRIML 
TRANSPARENTE, COM ORIFICIO DE 
'RESPIRAÇÃO, TAMPA REMCATIVEL SEM 

cp114 HASTE PARA.F1XAÇA0 AO , 

500 R5 
023 ;

R$ 
115X)0 BIC 

1 
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Prefeitura Municipal de Nazaré 
Estado da Bal;tia 
CNPJ N 13.797.188. /0001-92 
Praça Alexandre :Bittencourt, - Ceram 
Nazaré - Bahia 

r§6.1348.791/0001-811 
MARIA DANA MAMMA SOUSA-ME 

PAPElARIA MUNDO ESCOLAR 
CONSWIENtO PARARROS, 57- reirt/0 

' 

BOLSO. ÇOM ESCRITA MACIA E UNIFORME, 
: SEM. FALHAS E BORRÕES E SEM.FQLGA OVE 
PERMITA A RETEAplio DA PONTA .D.I.IRANTEA 
ESCRITA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 
140 MM, g .E4wmpozto cgR.PQ,4 MARCA DO 
PABRICANTE. 

• ...us'. 
...MI6 

. rt.auv -uvu•aolly IV PIMAP A' 
.. . 

22 

• 

CANETA ESFEROCAWICA VERIVIELHA 
[Descrição: CANETA, ESFER0GRA1ICA, 
ESCRITA GROSSA, TINTA COR VERMELHA,. 
CORPO EM. MATERIAL PLASTICO.RESISTEM 
CRISTAL TRANSPARENTE, COM ORIFICIODE 
RESPIRAÇÃO, TAlyIPA REMONVEL SEM 
VÁCUO E.COM 14,6gE PAM MACAO ittb 
BOLSO. COM ESCRITA MACIA E UNIFORME, 
SEM FALHAS E. BOORÕEs-s Sul F0i,p4 QUE 
PERMITA A RETRAÇÃO DA PONTA- buRANTEA 
ESCRITA, COMPRIMENTO APROXIMADODE 
140 MM, GRAVA.DO.NO CORPO: A 

• 5 00 I. $ 
%SO 

R$ 
1.40,00 BIC 

CANETA MARCADORA-bE TEXTO (CORES 
VARIADAS) pescrição: CANETA 
SALIENTADORA, PARA TEXTOS, NA COR 
FLUORESCENTE LARANJA, GRAVADO NO 
CORPO A 
MARCA:DO$ABRICANM,- UNIDADES 

200, R$ 
.0,75 

li$ 
1.50,00 

JOCAR, 

24 
CARTOLINA. - •TANIANHO 
AMARELA, ROSA, AZUL E.:50X60.. CORES: 

.600 . , $ 
OAS. 

R$ 
228,00 

ANIN 

' 25 

CHAVEIRO PLASTICO.COM ETIQUETA D.E 
'IDENIFICAao p#sc#0.-0: CHAVEIRO, 
PLÁSTICO, C/E',I1QUETA pE:E)E1STIPICAÇÃO, 
COM CORES scar.IDAs,. MEDINDO6OMM :X 
27MM. EMEALAGEM: POTE COM 24 
UNIDADES, CONTENDO DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO - 
POTEI 

RS,
22,00 

• 14 
1.100,00 

. . 

waleu 

28 

cLAsSIFICADOR COM ELAMICO pescriow 
PASTA, CLASSIFICAPOR, gm PLÁSTICO 
RESISTENTE, COR BRANCA, TRANSPARENTE, 
COM ABAS E 

500 .R$ 
.3,60 

R$ 
1.800,00 

29 

CLIPS N° 2/0 [Descr.14.10:. CLIPS, PARA PAPEL, 
EM AÇO NIQUELADO, NI:NERO 2/0 (D0IS)., 
EMBALAGEM: c.A-DkA. &bit loausnpADF.s, 

•COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
pEciptsro E MARCA DO FAEIRICANTE. 
MATERIAL CONFORME:VORMA..SAE 1010/20 -, 

• cAIXA COM.100 1JNIDADES1, 

300, RS 
1 ,60 

R$ 
4s0- oo , 

CHAPARRAU 

S1 
COLA DE ISOPOR CAIXA (IOU 12 
UNIDADES DE 900, NÃO TOXICA, 
APRoVADA PEMINMETRO. 

200. 3,00 
RS 

60(00 
. CHAPARRAU 

36 

CORRETORLIQU1D0 Pesertao: CORRETOR, 
LIQUIDO, COR BRANCA, jigM.Q021.1Eo, NÃO 
TOXICO, A BASE DE ÁGUA. SECAGEM RikprDA, 
CONTENDO DISPERSANTES E OXIDO DE 
TITANIC), TAMPA: COM APLICADOR TIPO 
PINCEL EMBALAGEM CONTENDO 18 ML, 
COM DADOS DE IDENTIFICAÇA0 DO 
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO 
DE VALIDADE. NA DATA DA ENTREGA, O 
PRAZO. DE VALIDADE INDICADO PARA X) 
PRODUTO, NÃO =VERA TER SIDO 

.60 R$ 
1,16 

R$ 
69;60 

BIC 

2 
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Prefeitura Municipal de Nazaré 
Estado da Bahia 
GNPs'. N" 13.797.188./0001 -92 
Praça Alexaridre Bittencourt, 07 Centro 
Nezare - Bahia 

rg6.848.791/0001-83 I 
MAMMA FARIAS DA %VA SOUSA-ME 

PAPELAItilk LAUNDCIESCOAt 
RUA COWS/AMMO PAMANI405, 57- %WM 
I -SANTO AMA43% 

- — 
ULTRAPASSADO NA SUA METADE: 

. ... — 

GRAMPO PARA .GRAMPEADOR (Descrição: 
GRAMPO, PARA GRAMPEADOR INDUSTRIAL, 
COBREADO, TAMANHO 23)10. EMBALAGEM: 

R$ 
19,84 

R$ 
9 920,0u 

JOCAR 

CAIXA COM 5.000 

57 

LIVRO DE PROTOCOLO Pescrição: LIVRO, 
PROTOCOLO ENCADERNADO COM 100 ,• 
FOLHAS, DIMENSÃO 215XI60 

100 
R$ 

9,15 
R$ 

915,00 
GRAFSET 

MM - UNIDADEL 
PAPEL METRO BRANCO - BOBINA 7E0-IPA R$ R$ PILAR 
DE 111(0, 1,20 DE LARGURA, 122,32 6.1.i600 

64 
PAPEL METRO BRANCO - BOBINA FECHADA 

DE 11KG„ 1,20•DELAROURA 
51) Rt 

117,64 
R 

$.8$2,,00 
SANTEX 

.. 

52 
LAPIS DE COR- CAIXA CONTENDO 12 LAPIS. 400.: RS 

Q;10 
R$ 

4000, 
GATTEKIDS 

APROVADO PEL9.1111444XTRO. 
LIVRO ATA [DesotirAtif LIVRO, ATA, PAIXTADO, 

SEM 
' 

R$ ET 
55 MARGEM, CAPA DMA, COR PR,ETA, 100 100 . 880 ,00 

G RAFS8A 

FOLHAS; DIMENSOES MINIMAS 298 X.203 
MM, NUMERADO 

66 
PAPEL VERGE - CAIXA COM 50FL -CORES 
DIVERSAS 

50 R$ 
14,28 • 

R$ 
714,00 

OFFPAPEF 

67 PAPEL, COUCH'S, 16,72 836,00 
OFFPAPER 

PASTA CATA-LOGO [Descrição: PASTA, 
CATALOGO, COM 50 ENVELOPES PIASTICOS 
INCOLOR, D1MENSOES D230 X 

70 
320 MM PODENDO VARIAR EM ATE + 10%, EM 
P.APELAo us° .FtEVE$11DaIN INC NA OR 

100 Rt 
1.3,64 

R$ 
L364,00 

ACP 

PRETA, com 04 PWAFUSOS MErAue Os • 

PARA FIXAÇÃO DOS ENVELOMS,.VISOR PARA 
IDENTIFICAÇÃO Em PVC cRIVAL - UNIDADE] . , 
PERFURADOR 2 FUROS PescriçãO: 

. 

PERFURADOR, DE PAPEL, COM CAPACIDADE 
MAXIMA DE PERFURAÇÃO DE 
20 A 30 FOLHAS DE PAPEL-GRAMA'TURA 
MINIMA DE 75 G/M2, ESTRUTIJRAMETALICA 

74 
COM PINTURA ELETROSTATICA, com ppip. 
FUROS, CAPACIDADE PARA FAZER  DE 

100 R$ 
49,00 

R$ 
4,90(1,00 

JOCAR 

NO MINIMO 5 MM„ C014,4 BASE PLASTIC.A 
REMOVIVEL. EMBALAGEM: NA EMBALAGEM 
DEVERÃO ESTAR 1MPRESSOS OS DADOS DE: 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO 

 FABRICANTE -  UNIDADE 1 . . , 

TOTAL: RS. 41.957,60 :(quarenta e um mil noveceuttO e ci40:teUta e sete mil e sessenta reais) 

- (WET() 

1.1. 0 objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no- Pregão Eletrônico n° 040/2022-SRP, 

conforme especificações -e condições Consntes no Anexo I do mesmo instivrooto,.46 qual estão 

contemplados o prazo de 'execução e a estimatiVa day quantidades a sere= provavehnente 

adquiridas ou utilizadas peja Secretaria Municipal de .DesenVatiatertto Social e Combate a Pobreza, 

na medida das suas necessidades e segunda a converancia dõ Mutijcipio do.Nazare, e que a este 

termo integram, cotno Se transcritas. 

1.2, O prazo tie validade do Registrol Preços. ó de 12 tdozer meses contados a .partir da data 

da assinatura desta Ata, durante o qual os licitanteo que* tenham os sous preçOs registrados 

3 
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• 

poderio ser cionvidadoss a fornar AS contrataçõe4, observadas as condigões fixadas no edital e nas 
nOrnias pertinentes, 

1.2.1. Seindo•o di visdidade dó Registro de 1:-)reço inferior 4 12 (dote) meaes, sere admitida a 
prorrogação da. vigencia da Ata de Registro de Pteças, parra -eumpletar opte prazo, sempre que as 
condições de contratação OW/311We= se nioStrando Vantakesits para a. Adadniatração). 

1.3. AM contratagarigie4 derivadas do registra abedeCerao 4.4 condições da minute de contrato 
constante d° AMU XI destelristiutnento, faatitada A SUbStitUt40, a.C4ib8ai0 da Administração, 'par 
instrument° Aquivalente, deAde que presente.s :condições do art. 62 da lki Federal 0°: 8:666/93. 

1.4. g vedada a subcontratação parcial do objeto, a associapin da contratada com outrem, a cessão 
ou tramtferelicia, total ott parcial do contract, bei ti (31,1110 a fused., Cião au incorporação da 
contratada, *in se reSponsabilitando o contratante por nerdnim comprcimisso assumido por aquela 
com terceiros. 

1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecicmadas no registro de preços ficarão A 
disposiçan' da Administração, para qua efetue as einitristações traa dportunidedes quantidades de 
que necessitar, ate o litnite estebeleCida 

1.6. A exiStencia dc preços registrados Way obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, ficandarthe facultada a utilização de. outros meios t respeitada a legislação 
relativa As licitaçes, sendo swat:gum& ao: beneficiário do registro a prefetencia ern igualdade de 
condições. 

1.7. 0 fornecedõr OU prestador de serviços flea; obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
constantes nesta Ata de 1Zegistra de Preço, os acreschnos ou supressões nos quantitatiVos 
registrados limitados a 25% (vinte e cinca por cento)da quantidade licitada para cada item 
registrado. 

1.8. As supressões poderão ser' superiores a 25% desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes. 

Prefeitura Municipal de Nazaré•M6.848 1/00014311 
Estado dal3abla YAFM&SDASLVAIOUSANE 
CNP.J.T4° 0.797,188/0001-92 :Man* MUNDO MOLAR 
Praça Alexandre BittencoUri, 07- Centro ritactiamocemAimios,svelMo 
lkiszare - Bahia 12P.:44,2000.0,04 ANTO AMAII04A I 

2 - OPREÇO 

2.1. Os preços ago fikaa e:irreajUstirvels durahte trimseurati, do Naito de 12 theses da data gis 
apresentação da proposta,. aptis a que a. concessão 4e eajuataménto, $eá feita 'mediante a 
aplicação do 1NPC/D3138. 

2.2. A revisão de preços registrados am Ata podereaerxralizada a pedido do benacikio do registro, 
ou por iniciativa da Administração, nos' termos dó art. 12 do Decreto Municipal n° 183, de 
1601/2013, em decorrencia de fido que eleve os :preps dos SerYiços PU bens XerfistradOs. QU dç 
eventual redução daqueles praticados no mercado,. devendo o órgão gerznciador da Ata pri:434Wer as 
necessArias modificações, conipontiO noventiadror tteIjr.ettoS e diSpOtallizando-o- no site ofieial. 

2.3. A alteração ou revisão de in-eços reOstnsutos• em Ata no implica em resiislo dos preços dos 
con tratos decorrentee.-doloSpectivn , RegiStro 

2.4. 0 requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pelo beneficiário do registro no prazo 
máximo de um ano a partir 'do fato que aensejouo sob pena dc decadância, em consonância com o 
art. 211 da Lei F:ederal xi° 10406/02. 

3- DA CONTRATAÇÃO 

3..1. Corno condição para .celebração do tOntrato ou inatrumento equivalente, o liottarne clever* 
planter, durante todo o prazo de validade do Registro de Preços; todas as condições de habilitnáo 
exigidas na licttaçao, ficando esdarecitic que,. nos termos cia Igis1ação vigente, 019 serão 
contratadop farnepedores OU prestadores de SerV4o que v4ã0 estejam com 41:19cupie4tavio regular. 

$.2. 0 fornecedor será ccomead° para assinatura do Contrito on fristnunent0 eqUivalente no prazo 
de .at QS (Cinco).•;lias iitCts; contado da data do recebimento da convocação. 

4 
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Prefeitura Municipal de Nazaré rg6 848 79 
Estado da Bahia 
CNPJN" 13.797.188./0001-92 
Praça Alexandre Bittericourt, 07 - Centro 
Nazaré - Bahia 

1-8 
MAMA DOA TARNS DA VA E 

PAPELARtA WIND° ESCOLAR 
RUA CONSELHERO WORDS, Si- rENTID 

CEP:44.200-000-5AN1O AMAR0444 

3.3. Na hipótese do fornecedor eonvoc.ado não assinar o termo de contrato, ou ralo aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, no prazo e nas condições estabelecidas, a Administração pudera 
convocar os demais licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo a ordem de 

classificação, e propor a contratação do fornecimento dos materiais au dos serviços registrados 

pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, respeitado o disposto no Decreto Municipal n° 

183, de 16/01./2013. 

3.4. Na hipótese dos demais licitantes não aceitarem a contratação pelos pregos apresentados pelo 

primeiro colocado, a Administração poderá contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de 

classificação, pelo preço por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatíveis com a 

media de mercado, o que deverá ser comprovado nos autos. 

3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente 'deverá ser realizada pelo representante 

legal da empresa ou mandatário com poderes expressos. 

3.6. Os contratos celebrados em decorréncia do Registro de Preços eatão sujeitos As regras previstas 

na Lei Federal n" 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vtgéncia. 

3.7. A contratada ficará obrigada a aceitar naS mesmas dahdtaes contratuais, acréscimos ou 

supressões que se flierem no objeto, de ate 25% tvinte e cinco por canto) d.a quantidade licitada 

para cada item registrado 

3.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde qua haja resultado de acordo entre os 

contratantes. 

4. DAS connOrs DE PAGAMENTO 

4.1. Os pagamentos devidos à.Çontratada serão efetuada:is através de ordem bancária ou crédito em 

conta corrente, ate o 30° (trigésimo) dia, contado da data da apresentação da fatura, após concluído 

o recebimento defi.nitivo, em consonância com o disposto no art. 5° e art. 40 da Lei Federal 

8.666/93. 

4.2. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ao) ser apresentada(s) para pagamento após a 

conclusão da etapa do recebimento definitive, indicativo da satisfação pela Contratada de toda as 

obrigações pertinentes ao objeto contratado. 

4.3. Ainda qua a nota fiscal/fatura.. seja apresentada antes do prazo definido para recebimento 

definitivo, o prazo para pagamento somente fluirá ape's o efetiva atesto do reeebimento definitivo. 

4.4. 0 CONTIZATAINTE dascontara da fatura mensal o valor correspondente as faltas ou atrasos no 

cumprimento da obrigação, com base no valor do preço vigente. 

5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da documentação probatória 

pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a obrigação. 

4.6. Em havendo alguma penciEncia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentação 

da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes á contratação, on, ainda, circunstdncia que 

impeça a liquidação da despesa, coma obrigações financeiras pendentes, decorrentes de penalidade 

imposta ou inaditnplEncia, o pagamento ficará sobrestado ate que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ónus para o Contratante. 

4_7. As situações previstas na legislação especifica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal eletrônica. 

4.8. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, sera 

calculada considerando a data do vencimento da obrigação C do seu efetivo pagamento, de acordo 

cam a variação do INPC do IBGE pro rata, tempo re. 

4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas corn prazo de entrega ate 30 

(trinta) dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atupli7ação financeira 

correspondente ao period() compreendido entre as datas do adimplem.ento e a prevista para o 

5 
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Prefeitura. Municipal. de Nazaré 146 848 7 
Estrido darkihia 
CNP:P ,137:97.1.88./0001,92 
Praça Alexandre Bittencourr, 07 -.Centro 
Nazart. - Bahia 

AkAaDALVA AR DA SIVA SOTISA-ME 
MURIA MUNDO,ESCOLAlt 

iNtAWNSEUtEfitOPARANNOS, 57- (girrif, 
s CEP:414.260-000-5AIM ••er, 

pagamento, desde que não superiora. quirwe dias; em confbrmidade com o § 4u• do art. 40 da Lei 
Federal e 8.666/93. 

5- A MANUTENÇA0 DAS CONDIÇÕES DA PROP08.1% TIEMUSTAMENT0 E REVISÃo 

5.1. Esta Ata de Registro de Pr elm taderi outer •altcracfieS, obedecidasas disposições previstas no 
art_ 143 &a Lei Federid n° 8,666/93; 

5.2. A revisão de preços eaglateados em Ata poderá ser realizarla a pedido da beneficiário do 
registro, ou por iniciativa do hfurricipio de Nazire, ern decorrenCla de eventual redução daqueles 
praticados no mercado du de fate que eleve os preços clos serviços oU bens registrados, devendo o 
&Oa gerenciarlor tie Ata promover as neoessfilifiECIOClifta0013, compondo naVO quadro de pregos e 
disponibilizando-o no site oficial. 

5.3. Quando o prego registrado, ,por motivo superveniente, tornar-Se superior ao. praticado no 
mercado o órgdo gerenciador devera 

a) convacar o fornecedor visando a negociação pars a reduçâo de preços e sua adequação ao 
praticado peld mercado 

b) liberar o fornecedor do compromised assumido, na hipôtese ent que reSaitar frustrada 

negociação; 

c) convocar as dernais fornecedorna visEnitio igualoportunidacie de negadiaçãO. 

5.4. Quando o pree6 de mercado to -se superior aos preços reOstratios e ofórnecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o organ ge.renciador 

poderá: 

a) liberar o fornececlar do compromisso aasumklo. tern..aplicação de penalidade, se confirmado a 

veracidade dos motivos e comprovantes aprreaentadai, nalikiótese dacariumicação ocorrer antes do 

pedido de fornecimento; 

b) convocar os demais fornecedoresvisando igual oportunidade de negociação. 

5.5._Não havendo êxito nas negoOiaç,6ea, etrgth> gerenciador deveri proceder 4 suspensão do item 

da Ma de Registro de Pregos, adotando s medidas cabiveis para obtenção da contratação trials 

vantajosa. 

5.6. Os preps registradOS, (11.110.46 suleiteis a :OPOIltie Oficisf, Poderele ser revistos nos termos 

prazos fixados pel° *silo çontrolador, 

5.7. Em face do art 12 chi Deere* Municipal ri* 183, de 16/010013, a revisão de preços 
registrados em Ata nap implica eXn revitirm tie* ItitrOS• dos contratas deCrirretitia de respectiva 

licitação; a qual dependerá de reqUerimento fear* do contratado e de terdpinvae4o i1 Impacto que 

gerou o eventual desequilibrio econõrriico - finaneeiro. 

5.8. Em nenhuma hipOtese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado. 

6- DA FISCALIZAÇÃO DO coirnueraz puramottivo 09 oBJETO 

6.1. Competirá O Contratante e ao Orgito Gerenciader do Registro de Preços proceder ao 
acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que a ação oil enniaalio, total ou 

parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá I Contratada de total responsabilidade na 

execução do contrato. 

6,1.1. Competira ao Contratante do Registra de Preços: 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrencias relativas execusfro cia contrato, determinando as 

providencias necessáriaià correção das falhas oil defeitoaobservados; 
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WWI, 1. '• 

Prefeitura Municipal de Nazaré 1ffis.848 791innit
P.,Staxle da 13aftia PAAANIMAIARIA,ST) 
ÇNPJ N 13.797.16841)061.-92 PAPELARIA PAUNDOE 
Pratt. Alexandre 13ittenceurti 07- -Qentio MANO105,57-01PITV 
Name -Bahia f CEIP:44 surravomii-ti;;;I 

b} dar dar imediata. clencia a aeus superiores e ao õrgeo central de .cOntrole, acomparittamento e. 

avaliação financeira de contratos e COnvirliOat 406 iudidentese ocari4nCia.s.idaexecugeo que passam 

acarretar a imPosigga de sançõestiu a regeisão oantrattial; 

c) adotar, junto a. terceiros, as providências neces4sdriaa para a regularidade da mm(4:fits do 

contrato; 

d) promover, con a presença da contratada, vetifipagae• da.e$0,144.0, j realizada, .eraitindo a 

competente habilitação para recebimento dePagarrientOS; 

.s.cumprir as Ott-et:rises traçadas pelo Organ enth' ie cottltit. aconmaxibiuriento e,. avaliação 

financeira de contratOs e OOrarenios; 

f) fiscpilkar a obrigação da. contratada. de manter, durante toda a execução to contrato, em 

compatibilidade com a3 tibrigações assuraidas,, as C011airpar-S- de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, bemcOMO o regUlarcumpriMerita das obrigaçõeri trabálhistai t pretridericierias; 

g)- ordenar a imediata retirada, -de was dependencias, de empregadoz da contratada, cuja 

permanência seja inconveniente ou que ,vedha. embaraçar 611 dificultar a alio fisCalizadora, 

correndo, por exelusitra cant* da contratada., quaisquer onus decorrentes das leis trabalbiatas .e 

pretridenderias, bent cOnió qiirilquertratra *re fittaimPonira; 

li) solicitar, da Contratada, a::qualquer tempo, a . apreaentação,de documentos relationados com 
execução da contrato. 

6,2 0 recebinientb (la objt e dsni seVrOpo divastp att. '74' Oa. 140. Federal, rel 8.666/93,. 
sendo certo que esgotadq o pram de vencimento do recebimento prOvivirro seta Valcittler 
manifestação do &eta aa entidade -contratante; Oonsiderar4e4 definitivamente aceito pela 
Administração o objeto contratado,,para tOdos os.efeitos, salvo justificativa esarita:fundamentada. 

6.3. 0 contratante rejeita* nó totip Ott OM patte,. titzalVCr. PlOpoSlOp de fa .rnechnerito era 

desacordo corn as especfl çóe$4GojetO da IfeitaCiir.); 

6.4. 0 fornecedor Se coraprigneteta a ,atendit crati preste2a, ã reclamações sabre a qualidade e 

pontualidade do forne0iint..nto, proaridondand6 alia:j2tiOdiata cOrTL•00, aria...4501w Oka 6 Muni4pi6 

do'Nazaré: 

6.5. Em caso de diVergêncla Ogre ,a sota di Emit:ice:lip e a NOta. Final/Faltzta ou•enttr, os produtos 

efetivamente entreaties; 0 Fornecedor seta rtatificade Oats retirá-las inaediatáraelite, Stendo a 

ocOrrencia con-One:4a POratroladaria :110.tniCiPio,.,para.adaçãO dos proyidentiageaWeis; 

7- DAS PENALIDADES 

7.4 Constituent ilicitoS adrninistratjvns as- condutas pevtstas nos stts, 94, 92; 94, 95 e. 96 da Lei 

'Pelletal. n9 E.666../93,,, )nriekando-se os infratores As corninagdes legais, especialmente as datinidas 

naart. 87 .do .mine diploma, garantida aprevia e ampladefesa etn:procette• administrative. 

• A inottO1440:4;Mtx44,101, id0WiyO poratrag injWirwrad0 tux exr-019ite do contrato, ttottaTA .o 

contratado ralaa (1,E nio1a,4go eth graduada do acordo jçOila a gravidade da inttaçãO, .0be4eei4aa 
os-seguintes ficaltezmOdnioS; 

• 10% (dei por eeritO) Sabre 4 valor COilttatoi em a' ria dettUrAtitiratetp tad da. obrigação, 

Inclusive no . (10 recusa do 0d,j'adtpaVrio ern firmar o odnitidn, ded40 do 19 (de,#) dias contados da. 

datade sua oonvota06: 

b)-0,3% [três decimOS por mom. ao. dia, até .a trigesibgr-dia d ataario, sobre o valor da, parte do 

fornecimento oi =loci ha° italizado; 

-c) 0,7% (sere décimos por cento) sobre o da parte do fornecimento-ou serviço. nap real izada, 

par cada dia subseanente ao trigésimo. 
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Prefeitura Municipal de Nazaré 
'Estado da Bahia 
C4),1 Nu 13,797.1880001-92 
:Praça Alexandre Bittencourt, 07- Centro 
Nardare - Bahia 

r*.848. 1/000i-EITI 
*MADAM. DA SILVA SOUSA* 

WHAM MUNDO MOLAR 
RUACONSCHEIRO PAIIANNOS. SI- ITNTIO 

CEP: 44.206.0004ANTO'A it&tirk 

7.2.1. A multaa que se refere cate item não impede-Ore a,AciministraçãO rescinda unilateralmente o 
contraio e aplique as demais sanções previstas na lei. 

7.2.2. A multa, aplicada após regular protesso administrativo, sera descontada. da garantia do 
contratado faltoso. 

7.2.3. Se o valor da multa exceder au da garantia prestada, akin da perda desta, a contratada 
' respondera pela sua diferença, que será deseeintada daS.. naganlentas eventualmente deVidos pela 

Adtninistrac.lio ou, ainda, se for o,caSo, tobrada judicialinexite. 

72.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se. reserva a direita, de descontar 
diretamente do pagamento devido contratada o valor-de calalqUer multa porventiza imposta. 

7.2.5. As multas previstas neste kern não tetra, caráter tompeziaatdria :0 9 seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes daainfrações-cometiriac 

7.3. Sprat:, punidos tom a perm de suspensão temporária do direito de egitsstrar e licitar e 
inipediraento contatar tom a Adintaistração os que sintorrereni nos ilicitos tfrevistos tia art. 7". 
da Lei Vederai n° ki.526/02 e art 84, inds0 Ida.I.ei n°- 8. 666(93. 

7.4. Serão punidas win, a per* de detkixaçãO de ittidaneidacle para, Wallar e tontratar com a 
Administração, enquabto perdurarem cis motivos deterinitiantea da punição ou até crle seja. 
promovida A reabilitação perante a autoridade competente para apllc a punição, Oaque incarram 
nas ilicitos previstos rod incisos 11 elll do art. 88, art 92 e Parugrafo Nita), art. 93 e art. 96 •da Lei 
no? 8.666/93. 

7.5. Para a aplicação das penalidades previstas Sertip levado S ern Carina. a, natureza eagravidacle da 
falls, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, ea reincidfnciii na prática do ato. 

7.6. 0 registro de PreGO da fornecedor oil do preatador de 001404 !Alder& ser cancelado,, sem 
Prejuizo das sanções previstas na Lei Federal ri° A.666/93, garantida prtvia' ampla defeso, rio 
prato de 05 (einto) diiis Webs a cotar da data do rezebinientoda riotificaçft, cjirandlk: 

a) não forem cumpridas.as exigências contidas no Edital ou na -Ata. de Registro de Preços; 

b) iniustificadamente, fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar :a contrato decorrente 
do Registro de Preços; 

c) o fornecedor ou prestador de-serviço der causa à rescisãp administrativa contrato, dedorrente 
do Registro de Preços, por um dot mativas_eitneadaa riOS *asps de lit a $.1i do art, 78 dia Lei nu 
8.666/93. 

8- DA RESCISÃO 

8.1. A inerce.cução, total ou partial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas na Lei Federal nb 8.6'66/98. 

8.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e eactjto do contratante nos casos 
enumerados nosincisos I a XV. XX e XXI do art. 78 da Lei Federalm° 8.666/93. 

8.3. Quando .a rescisão ocorrer coin, base rios incitas I e XVI a XX da art. 78, da Lei Federal re 
8.666./93,, sem que haja culpa da ,contratada, sera esta ressarcido dos prejuizoS regularmente 
comprovadas que bony= soiticio, na forma do art. 79- do laesnlo cliplama. 

8.4. Em con.sonlincia cam o art. 154a Lei Federal n° 8400/93, o re derásepcancelado por 
Midoneidade superveniente ou comportamento irregular do berieficiátio, t211, ainda, no cam, de 
subStancial alteração das ctindições cio mercado, 

8.5. Os preços registrados .poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela 
Administração quando s Se tOraarein superiores aos praticados no mercado, b)- por razões de 
interesse pdblico, devidamente fuadamentadas. 
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Prefeitura. Municipal de 1.ass0 
Estado- da Bahia 
CNN 13,797188./0001-92 
Praça Alexandre Bitteneourt, 07 - Centro 
Nazar .- Bahi

8.5.1 . A comunicação do cancelamento do pregb registrado do forriodetlet ou prestador de serviços, 
naahipóteses privistas neste Rein sera few por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que 
deram origem ao Registro de Preços. 

8,5.2. Na hipótese prevista ro inciso I no item 18.5, antes da suspenso au cancelamento, a 
Administração poderá proceder à itegociação corn ir fOrneeedor ou preStador de serviços, visando a 
revisão paraa redução do preoo registrado a.firn de compatibilizã:lo com-os praticados no mercado. 

8.5.3_ No (Aso de ser ignorado ou incerto ç endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a 
comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial do Municipio, considerando cancelado 
o preço registrado a partir da data da publiçação; 

8.6. 0 fornecedor prestador de serviÇoe poderii solicitar o caricelarnento do preço registrado, 
mediante justificative escrita, pot- motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Administraoão, que Comprove a impossibilidade tempo:I-Pia ou defuntiVa de cumprir as exig6ncias 
deste instrumento convocatório. 

8.7. A Contratante não priderá suspender o fornecimento enquanto arrives 'guardando 
pronunciamento ou deefirio sabre reaiustamento ou revisão sob yenta de lhe ser imputada 
mutts de 2% (dais por cento) do Ira/or eathuado -do fan:mein:rent°. Item Prehrizii da aplicação de 
antra* penalidades sidminbrtrativtis eiou judiciais. 

CLAUSULA DtablA. - victicuLAçÃo AO EDITAL D LICITA00 

Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas .e condições estabelecidas 
no processo licitatõilo referido no preambulo constante- do Editale no seus anexos. 

CLAUSULA DECIMA MUMMA -FORO 

As partes elegem o Foro da Cidade de Natare, Estado da Bahia, que prelialecera sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para.dirirnir quaisquer dúvidaantiundat do presente cannot°. 

E, por estarem assim justos e contratados, ftnnam '0 preeente cordrato em 03 (treltj vias de igual 
teor e forma na presença das testemurfhas-que subscrevem; depots de lido e achado conforme. 

Nazar6, 25 de Agosto de 2022. 

Testemunhas 

I) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE N 
Eupice Soar ea Barr et° Peixoto 

Prefeita Municipal 

MARIA- DAwa. 'ARIAS DA SILVA. SOUSA- ME 
96.848.791/0901-83, 

Sr" MARIA DALVA FARIAS DA „SILVA SOUSA 
O' PP it° 164.1 0 -.985-81. 

46.848.791/0001-831 
114ANA DAM FARM DA SIM SOUSArig 

PAPEURIAMUNDO ESCOLAR 
'VA CONSELHURO PARANHOS, 57- rer,it 

CEP: 44.200-000-SANTO Akianko-s4 I 
,•••.-10 • 
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