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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 025-2021-PE

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ -15.088.800/0001-83

ATA DE REGISTRO DE PREQOS
N° 025-2021-PE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL, ESTADO DA BAHIA, por intermSdio da
Secretaria Municipal de Educagao, Cultura, Esporte e Lazer, inscrita no CNPJ sob o n°
15.088.800/0001-83, com sede na Rua Rui Barbosa s/n, balrro centra - RIO REAL/BA,
neste ato representada pelo seu Prefeito, o Sr. Antonio Alves dos Santos, considerando o
julgamento do PREGAO ELETRONICO N° 025-2021-PE, para o Sistema de Registro de
Pregos, e a sua respectiva homologagao, RESOLVE registrar os pregos das empresas,
atendendo as condigoes previstas no instmmento convdcatorio o as constantes desta Ata de
Registro de Pregds,'sujeitando-se as partes as normas constantes das Leis n° 10.520/02, n°
8.666/93 e altenagdes, em especial ao Decreto Municipal n°. 20 de 05 de Janeiro de 2017, e
em conformidade com as disposigoes a seguir.
DO OBJETO
Registro de Pregos para eventual e futura aquisigao de veiculo^ automotores, destinados a
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educageio, Cultura, Esporte e Lazer,
deste Municipio de Rio Real - Bahia., em conformidade com as especificagoes e
quantitativos constantes no Anexo I - Termo de Referenda do Edital, parte integrante e
indissoluvel do edital, independentemente de qualquer reprodugao, atrav&s do Sistema de
Registro de Pregos do Pregao EletrOnico n° 025-2021-PE.
DA LEGISLACAO APLICAVEL
O fomecimento objeto desta Ata, sera regido pelas regras da Lai n° 10.520/2002, do Decreto
n° 3555/2000 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93, combinada com as demais normas de
direito aplicaveis a especie e pelo que consta no processo administrativo N° 071-2021-LIC
celebrado na modalidade de Pregao Eletronico n° 025-202 i-PE, atrav4s do Sistema de
Registro de Pregos e Decreto Municipal n°. 20 de 05 de Janeiro de 2017.
DO PRECO E DAS CONDICQES DE PAGAMENTO
Os vefculos serao fomecidos pelos pregos registrados constantes do Anexo I desta Ata.
§1° A presente Ata tera validade por um perfodo de doze ( } '?.) meses, de acordo com a
clausula primeira, inclufdas todas as despesas com fretes, . ipostos e demais encargos
incidentes sobre o objeto deste contrato, inclusive entregas no enderego da Secretaria
Municipal de Educagao, Cultura, Esporte e Lazer.
§2° O pagamento serd efetuado apos liquidagao da despesa, |: or meio de cradito em conta
corrente indicada pelo licitante vencedor, no prazo de ata 08 (oitavo) dias, mediante a
apresentagao de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsavel pelo
recebimento do objeto.
§3° - Para fazer jus ao pagamento, o Fomecedor devera api esentar, juntamente com o
documento de cobranga e a Ordem de fomecimento, com o respective termo de
recebimento, atestado pelo setor competente do Municfpiu de RIO REAL, prova de
regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual e prova de regularidade perante o
Institute Nacional do Segura Social - INSS, FGTS, CRF e CNPTy
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ -15.088.800/0001-83

§4° - Nenhum pagamento ser£ efetuado a Fomecedor enquanto houver pendencia de
liquidagao de obrigagao financeira, em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual.
§5° - Nao haverci, sob hipdtese alguma, pagamento antecipado.
§6° - No caso de atraso de pagamento, serci utilizado, para atualizagao do valor mencionado
no caput desta Clausula, o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC/IBGE.
§7° - Nestes pregos estao inclufdos todas as despesas que, direta ou indiretamente,
decorram da execugao deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios, administragao, tributes, emolumentos e contribuigoes de
qualquernatureza.
DO REAJUSTE DE PREGOS
Nao havera reajuste de pregos durante o pen'odo contratado.
§1° - Se durante o pen'odo de vigencia do registro de pregos ocorrer aumento de pregos no
objeto a serem contratados, em conformidade cbm a legislagao pertinente, os mesmos
serao readequados, a fim de manter o equilibrio economico-financeiro do contrato, devendo
a comprovagao ser feita pela apresentagao ao CONTRATANTE, por parte da
CONTRADADA, da razao que autorizou o referido aumento;
§2° - A CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os pregos e
vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os
vigentes.
§3° - Os pregos registrados poderao, tambbm, ser revistos em caso de desequilibrio
economico-financeiro dos mesmos, que elevem os custos d.os bens registrados, ou em
decorencia de eventual redugao daqueles praticados no mercado.
L

DA VIGENCIA
A vigencia da presente Ata de Registro de Pregos £ de 12 (doze) meses, contados da data
de sua assinatura.

DA ENTREG A E RECEBIM ENTO DO O BJETO
Os objetos desta Ata, serao entregues na sede da Secretaria Municipal de Educagao,
Cultura, Esporte e Lazer, de forma parcelada, mediante solicitagao desta e nas quantidades
indicadas pela mesma, num prazo m^ximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da
solicitagao.
§1° - O fomecimento, quando solicitado, devera ser feito durante o prazo de vigencia
estabelecido. Findo este, as partes nao poderao exigir uma da outra o exaurimento dos
quantitativos previstos no instrumento convocatbrio, considerando-se perfeitamente
realizado o objeto contratual. Ao contrario, exaurido o limite quantitative antes do
encerramento do prazo contratual, a Administragao poderb acrescer o objeto ate o limite de
25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, §1° da Lei n° 8.666/93.
§2° - O Municipio de RIO REAL nao se obriga a adquirir os objetos registrados nesta Ata de
Registro de Pregos, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilhas, podendo
promover a aquisigao em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda
realizar licitagao especffica para aquisigao de um ou mais itens, hipbtese em que, em
igualdades de condigdes e pregos, o beneficibrio do registro tern preferencia, nos termos do
Art. 15, §4° da Lei 8.666/93.
DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas oriundas do objeto desta licitagao correrao a conta dos recursos
orgament£rios contidos/io orgamento do municipio, conforme § 4° artigo 4° do Decreto
Municipal n° 020/2017.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ -15.088.800/0001-83

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
O Municfpio de RIO REAL, durante a vigencia desta Ata, compromete-se a:
• Notificar o fomecedor registrado quanto & requisigao dos fomecimentos mediante o envio
da nota de empenho, a ser repassada via e-mail ou retirada pessoalmente pelo fomecedor
sendo que a nota de empenho repassada ao fomecedor poderci equivaler a uma ofdem de
fomecimento;
• Permitir ao pessoal do fomecedor o acesso ao local da entrega do objeto, desde que
observadas as normas de seguranga;
• Notificar o fomecedor de qualquer irregularidade encontrada no fomecimento;
• Efetuar os pagamentos devidos observadas as condigdes estabelecidas nesta Ata;
• Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os pregos registrados
permanecem compatfveis com os praticados no mercado.
Os fomecedores, durante a vigencia desta Ata, corfiprometem-se a:
• Manter, durante toda a vigencia desta Ata de Registro de Pregos, as exigencias de
habilitagao ou condigdes determinadas no procedimento da licitagao que deu origem a
presente Ata, sob pena de sua rescisao e aplicagao das penalidades ora previstas;
• Fomecer os objetos requisitados atendendo a solicitagao e autorizada pela Secretaria
Municipal de Educagao, Esporte, Cultura e Lazer no prazo estabelecido e no local indicado
pelo Setor competente, acompanhadas de notas para conferencia, que ocorrerd no ato da
entrega no local de recebimento, pelo funcionario competente;
• Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas os Fomecimentos entregues em
desacordo com os requisites estabeiecidos no Edital;
• Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigagoes e tributes decorrentes do
fomecimento, inclusive as de natureza trabafhista, devendo, quando solicitado, fornecer d
Municfpio de RIO REAL comprovante de quitagao com os 6rgaos competentes;
• Responsabilizar-se por eventuais multas, municipals, estaduais e federais, decorrentes de
faltas por ela cometidas durante o fomecimento;
• Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Municfpio de RIO REAL ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do fomecimento, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo Municfpio de
RIO REAL;
• Responsabilizar-se pela obtengao de Alvaras, Licengas ou quaisquer outros Tenmos de
Autorizagao que se fagam necessarios £ execugao do fomecimento;
• Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Municfpio de RIO
REAL, sem previa e expressa anuencia.
• Nao realizar associagao com outrem, cessao ou transferencia total ou parcial, bem como a
fusao, cisao ou incorporagao, sem prdvia a expressa anuencia do Municfpio de RIO REAL.
DAS PENALIDADES E MULTAS
Pelo atraso injustificado na execugao do Fomecimento, pela inexecugao total ou parcial do
objeto pactuado, conforme o caso, o Municfpio de RIO REAL poder£ aplicar ao Fomecedor
as seguintes sangdes, previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, garantida a previa defesa,
sem prejufzo de perda da garantia prestada:
I -10% (dez por cento) sobre o valor do cqntrato, em caso de descumprimento total da
obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na
hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugao, dentro de 10(dez) dias contados da
data de sua convocagao. J
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ -15.088.800/0001-83

II - 0,3% (tr&s ctecimo por cento) ao dia, at6 o trigdsimo dia de atraso, sobre o valor por parte
do fomecimento nao realizado.
Ill- 0,7% (sete d£cimos por cento) sobre o valor da parte do servigo nao realizado, por cada
dia subsequente ao trig§simo. Podendo a multa ser descontada dos pagamentos devidos
pelo Municfpio de RIO REAL, ou cobrada diretamente da empresa, amigdvel ou
judicialmente.
IV - suspensao tempor&ria de participar em licitagao e impedimento de cohtratar com a
Administragao do Municfpio de RIO REAL, pelo prazo de at£ 02 (dois) anos;
V - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.
DA RESCISAO
A inexecugao, total ou parcial, do Fomecimento, alem das penalidades cdnstantes da
clausula anterior, ensejari a sua rescisao por ato unilateral e escrito do Municfpio de RIO
REAL, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93, na
forma do art. 79 da mesma Lei.
Paragrafo unico - Quando a rescisao ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da
Lei supracitada, sem que tenha havido culpa do Fomecedor, sera esta ressarcida dos
prejufzos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2° do art.
79 do mesmo diploma legal.
Na hipdtese de rescisao administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de
logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo
80 da Lei n°. 8.666/93.
DAS ALTERACOES
Este instrumento poder£ ser alterado na ocorrencia de quaisquer fatos estipulados no artigo
65 da Lei n° 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
§1° - O Fomecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os
acr6scimos e supressoes que se fizerem necessarios, atd o limite legal previsto no art. 65,
§1° da Lei n° 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do fomecimento.
§2° - Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta Condigao,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art.
65, §2°, II da lei n° 8.666/93.

DO ACO M PANHAM ENTO E DA FISCALIZACAO
Na forma do que dispoe o artigo 67 da Lei n° 8.666/93, fica designado a servidora a Sr.a.
Aira Tain& dos Santos Silva - CPF n° 066.134.065-11, lotada na Secretaria Municipal de
Finangas deste 6rgao, para acompanhar e fiscalizar execugao da presente Ata de Registro
de Pregos.
§1° - A fiscalizagao compete, entre outras atribuigoes, verificar a conformidade da execugao
do Fomecimento com as normas especificadas, se os procedimentos sao adequados para
garantir a qualidade desejada.
§2° - A agao da fiscalizagao nao exonera o Fomecedor de suas responsabilidades
contratuais.
DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto deste Fomecimento serd recebido de acordo com o disposto art. 73, II, aeb da Lei
n° 8.666/93*/
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ -15.088.800/0001-83

DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de RIO REAL, Estado da Bahia, como
unico competente para dirimir as questdes que porventura surgirem na execugao do
presente Fomecimento, com renuncia expressa por qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na
presenga de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.
Rio Real/BA, 19 de agosto de 2021.

PREF BfpRA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ: 15.088.800/0001-83
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
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Anexo I
REGIStRO DE PREQOS
Este documento 6 parte integrante da Ata de Registro de Pregos N° 025-2021-PE, celebrada
entre Municipio de RIO REAL e as empresas cujos pregos estao a seguir registrados, por
lots, em face da realizagao do Preg§o Eletronico H° 025-2021-PE.

EMPRESA:

BELCAR VEICULOS LTDA

CNPJ:

02.918.639/0001-86

FONE: (62) 3239-9000

END.:

RUA RECIFE, N° 305, BAIRRO ALTO DA
GLORIA, GOlANIA - GO.

E-MAIL:
licitacao@belcar.com.br

REPRESENTANTE
LEGAL:

WALDIR ANTONIO ELIAS COSTA

LOTE01 (LIVRE CONCORReNCIA)
ITEM

01

QTDE

UN

05

VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR, COM
AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS,
d ir e q Ao
h id r Au l ic a ,
TRAVAS
e l Et r ic a s d a s p o r t a s , MOTORIZAQAO
ATE
1.000
c il in d r a d a s ,
p o t e n c ia
MINIMA DE
75CV, BICOMBUSTlVEL, 4
VOLKSWAGEN
PORTAS,
c a p a c id a d e
PARA
5
UND
GOL 1.0 4
OCUPANTES, CAPACIDADE MINIMA DO
PORTAS
PORTA MALAS DE 260 LlTROS, PNEUS
ARO 14, PINTURA S6LIDA NA COR
BRANCA,
0KM.
ANO/MODELO
DE
FABRICAQAO 2021/2021 OU SUPERIOR,
OBRIGATORIOS
EQUIPAMENTOS
EXIGIDOS PELO CONTRAN.

es pec if ic aq Ao

MARCA/MODELO

VALOR
UNITARIO

R$

63.790,00
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MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS
E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI
03.093.776/0007-87
FONE: (71)3508-3072
R LEONARDO R DA SILVA, N° 248,
| E-MAIL:
PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS - BA.! manupa.luiseduardo@gmail.com

EMPRESA:
CNPJ:
END.:

REPRESENTANTE
MANUELLA JACOB
LEGAL:
LOTE 03 (LIVRE CONCORRENCIA)
ITEM QTDE UN

01

01

e s pe c if ic aq Ao

VALOR
u n it Ar io

MARCA/MODELO

VElCULO
TiPO
FURGONETA
C/
CARROCERIA EM AQO OU MONOBLOCO E
ORIGINAL
DE
FABRICA,
0
KM,
MOTORIZAgAO MINIMA 1.4, POTENCIA
MfNIMA
DE
85CV,
BICOMBUSTlVEL,
d ir e q Ao
HIDRAULICA,
VIDROS PEUGEOT
UND
EL^TRICOS, ARCONDICIONADO, PNEUS PARTNER
ARO 14, AIR-BAG, FREIO C/ (A.B.S.) NAS 4,
RODAS, PINTURA SOLIDA NA COR
BRANCA, ANO/MODELO DE FABRICAQAO
2021/2021.
EQUIPAMENTOS;
OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN

R$ 91.341,48

j

MANUPA COMEROIOm^SS?/®^?;
tiUiK* 030#37re00019»
DN: C-BR, OICP-&*U, S=SP, L^Sao P«ulo, OU=PrM»ndtl.
EXPORTACAO | w
if
OU^2352S000000135, OU*8ecr«taria «■ RaceHl Psdwaldo
IMPORTACAO DE IL £* Brest.RFS;OU«RFBft-CNPJA1.CN=MANUPACOMERCIO
EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAME:
^ CM93T7e000191
Eu sou osutordMU documsnto
EQUIPAME: | ‘MTJ Lbcillza^o:'suslaealtz*tiod»ssslnaturaaqiJ
202108.1911:43KXM33W
03093776000191J -JaBrDals:
Fodt PDF RMdsr Vtrtio: 11.0.0
MANUPA COMERCIO
MAO DE EQUIPAME:

j
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 034-2021-PP

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CXPJ -15.088.800/0001 -83

ATA DE REGISTRO DE PREQOS
’ N° 034-2021-RP
i

0 MUNIClPIO DE RIO REAL, ESTADO DA BAHIA, por ntermedio da Secreteria
Municipal de Educagao, Cultura, Esporte e Lazer, insorita no CNPJ sob o n°
15.088.800/0001-83,'com sede na Rua Rui Barbosa s/n, brlrro centre - Rio Real/BA,
neste ato* representada pelo seu Prefeito, o Sr. Antonio Alves dos Santos,
considerando o julgamento do PREGAO PRESENCIAL
034-2021-PP, para o
Registro de Pregos, e a sua respectiva homologagao, RESOLVE registrar os pregos
das empresas, atendendo as condigoes previstas no [nstrumento ccnvocatorio e as
constantes desta Ata de Registro de Pregos, sujeitando-se as partes as normas
constantes das Leis n° 10.520/02, n® 8.666/93 e altesagoes, em especial aos
Decretos n° 020/2017, e em cbnformidade com as disposigoes a seguir.
DOOBJETO
A presente Ata tern como objeto o Registro de Pregos para futura e eventual
contratagao de empresa especializada no fornecimento de fardamento escclar
destinado aos alunos da rede municipal de ensino do Municfpio de Ro Real - Estado
de Bahia., observacas as especiftcagoes e condigoes contidas neste Termo de
Referenda, parte integrante e ndissoluvel do Edital para o Sistema de Registro de
Pregcs, conforme especificagoes tecnicas constantes no Anexo 3 do Edital do
■ Pregao Presencial N° 034-2021-PP e seus anexos, e propostas de pregos
apresentadas, de acordo com o art. 55, XI da Lei n° 8.666/93, passando tais
documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de
direito.
DO REGIME DE EXECUCAQ
O obeto sera fornecido mediante a forma de parcelaoa, nos termos da Lei n®
8.666/93.
DO PRECO E DAS CONDICCES DE PAGAMENTO
Os fardamentos serao fornecidos pelos pregos registrados constantes do Anexo I
desta Ata.
§1° - O pagamento sera efetiado apds liquidagao da despesa, por meio de credito
em conta corrente irrdicada pelo licitante vencedor, no prazo de ate 30 (trinta) dias,
mediante a apresentagao de Nota .Fiscal/Fatura, devidam^nte certifrcada pelo se:or
respons^vel pelo recebimento do objeto.
§2° - Para fazer jus ao pagamento, o Fornecedor deven;: apresentar, juntamente
com o documento de cobranga e a Ordem de fornecimento, com o respective termo
de recebimento, atestado pelo setor competente do Municipio de Rio Real, prova de
regularidade para com as Fazendas Federal, Municipal e Sstadual'e prova de
regularidade perante o FGTS, CRF e CNDT.
§3° - Nenhum pagamento sera efetuado a Fornecedor er quanto houver pendencia
de liquidagao de obrigagao fsnanceira, em virtude de penalidade ou inadimplencia
contratual.
§4° - Mao havera, sob hipdtese algu na, pagamento antecipadi
Rua Rui Barbosa. S/N°, Centro. Rio Real, Bahia, CEP: ^8.330-000
CNPJ: l5:.088.80Q/006l-83 Tel. (75) 3426-1T-i.O
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ESTADO DA BAHIA
'
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ -15.088.800/0001-83

'

§5° - No caso ce atraso de pagamento, sera utilizado, para atualiza^ao do valor
mencionado no caout desta Clausula, o Indice Nadonal de Pregos ac Consumidor INPC/IBGE.
1
•
r
§6° Nestes pregos estao incluidas todas as despesas que, direta ou indiretamente,
deccrram da execugao deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos
socials, trabalnistas e previdenciarios, administragao, tributos, emolumentos e
contribuigoes de qualquer natureza.
i
I i
DO REAJUSTE DE PRECQS
Nao havera reajjste de pregos durante o periodo contratado/
§1° • Se durante o periodo de vigencia do registro de pregos ocorrer aumento de
pregos no objeto do fomecimento a serem contratados, em conformidade com a
legislagao pertlrente, os mesmos serao readequados, a tim de manter o equilibrio
economico-financeiro do ccntrato, devendo a comprovagao ser feita pela
apresentagao ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da razao que
autorizou o referido aumento;
§2° - A CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os pregos e
vantagens, ofertacos ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que
os vigentes.
*
k
§3° - Os pregos registrados pocerao, tambem, ser revistos em caso de desequilibrio
econonico-financeiro dos rresrros, que elevem os custos dos bens registrados, ou
em dacorrencia de eventual redugao daqueles praticados no mercado. *
DA VIGENCIA
A vigencia da presente Ata de Registro de Pregos e de 12 (doze) meses, contados
da data de sua assinatura.
DAENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
O Fardamento Escolar objeto desta fica serao entregues na sede do Almoxarifado
da Sec^etaria Mun cipal de Administragao, de forma parcelada, mediante solicitagao
desta e nas quantidades indicadas pela mesma, num prazo maximo de 05(cincc)
dias, contados a partir da solicitagao.
§1* - O fomecirrento, quando soiicitado, dever£ ser feito durante o prazo de vigencia
estabeleddo. Findo este, as partes nao poderao exigir uma da outra o exaurimento
dos quantitativos previstos no instrumento convocatorio, considerando-se
perfeitamente reaftzado o objeto contratual. Ao contrario, exaurido o limte
quahtitativo antes do encerramento do prazo contratual, a Administragao podera
acrescer o objeto ate o limite de 25% (vinte e cimco por cento), nos termos do art. 65,
§1° da Lei n° 8.666/93.
§2° - O Municipio de Rio Real nao se obriga a adquirir os fardamentos registrados
nesta Ata de Registro de Pregos, nem mesmo das quantidades indicadas nss
planilhas, podendo promover a aquisigao em unidades de acordo com suas
necessidades, podendo ainda realizar iicitagao especffica para' aquisigao de um ou
mais itens, hipdiese em que, em igualdades de condigoes e pregos, abeneficiario do
registro tera preferencia, nos termos do Art. 15, § 4° da Lei B.666/9^r

Rta Rui Barbosa, S/K°, Centro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000
CNPJ: 15.088.800/0001 -83 Tel. (75)3426-1330
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ -15.088.800/0001-83
DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas oriundas do objeto desta licitagao correrao d conta dos recursos
orcamenterios contidos no orgamento do municfpio,1 conforme § 4° artigo 4° do
Decreto Municipal n° 020/2017.
DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
O Municipio de Rio Real, durante a vigencia desta Ata, compromete-se a:
• Notificar o fomecedor registrado quanto £ requisigao dos fardamentos mediante o
envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo
fomecedor sendo que a nota de empenho repassada so fornecedor podera equivaler
a uma ordem de fomecimento;
• Permitir ao pessoal do fomecedor o acesso ao local da entrega do objeto, desde
. que observadas as normas de seguranga;
• Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fomecimento dos
fardamentos;
• Efetuar os pagamentos devidos observadas as condigoes estabelecidas nesta Ata;
• Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os pregos
registrados permanecem compativeis com os praticados no mercado.
O fornecedor, durante a vigencia desta Ata, compromete-se a:
• Manter, durante toda a vigencia desta Ata de Registro de Pregos, as exigencias de
habilitagao ou condigoes determinadas no procedimento da licitagao que deu origem
a presente Ata, sob pena de sua rescisao e aplicagao das penalidades ora previstas;
• Fornecer os fardamentos conforme especificagao e prego registrados e na forma
prevista;
• Alocar todos os recursos necessarios para se obter urn perfeito fomecimento, de
forma plena e satisfatoria, sem 6nus adicionais de qualquer natureza do Municfpio
de Rio Real;
• Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigagdes e tributes decorrentes do
fomecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, ’quando solicitado,
fomecer ao Municfpio de Rio Real comprovante de quitagao com os drgaos
competentes;
• Responsabilizar-se por eventuais multas, municipals,' estaduais e federais,
decorrentes de faltas por ela cometidas durante o fomecimento;
• Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Municfpio de Rio Real
ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do fomecimento, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento
pelo Municfpio de Rio Real;
• Responsabilizar-se pela obtengao de Alvaras, Lhengas ou quaisquer outros
Termos de Autorizagao que se fagam necessarios a execugao do fomecimento;
• Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Municfpio de
Rio Real, sem previa e expressa anuencia.
• Nao realizar associagao com outrem, cessao ou transferencia total ou parcial, bem
como a fusao, cisao ou incorporagao, sem previa a expressa anuencia do Municfpio
de Rio Real.
7

DAS PENALIDADES E MULTAS
Pelo atraso injustificado na execugao do Fomecimento, pela inexecugao totaKou
parcial do objeto pactuado, conforme o caso, o Municfpio de Rio Real oodera aplicar
Rua Rui Barbosa, S/N0, Ceniro, Rio Rea!, Bahia, CEP: 48.330*000^^

CNPJ: 15.088.800/000i.83 Tel. (75)3426*1320
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ -15.088.800/0001-83
ao Tornecedor as seguintes sangoes, previstas no ar. 87 da Lei n° 8.666/93,garantida a previa defasa, sem prejuizo de perda da garantia prestada:
I -10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total'
da bbrigapao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda
na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugao, dentro de 10(dez) dias
contados da data de sua convocagao.
ii - 0,3% (tres decimo por cento) ao dia, ate o trigesimo cia de atraso, sobre o valor
por parte do fornecimento nao realizado.
Ill- 0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do servtgo nao realizado,
porj cada dia subsecuente ao trigesimo. Podendo a multa ser descontada dos
pagamentos devidos pelo Municipio de Rio Real, ou cobrada diretamente da
empresa, amigavel ou judicialmente.
IV - suspensao temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com
a Administragao do Municipio de Rio Real, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
V - beclaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.
DA RESCISAQ
A inexecugao, total ou parcial, do Fornecimento, alem das penalidades constantes
da aausula anterior, ensejar£ a sua rescisao por ato unilateral e escrito do Municipio
de Rio Real, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei n°
8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei, assegurado o contraditorio e a ampla
defesa.
Paragrafo unico - Quando a rescisao ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art.
78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa do Fornecedor, sera esta
ressarclda dos prejuizos, regularmente comprovados, qje houver sofrido, conforme
preceitua o § 2° do art. 79 do mesmo diploma legal.
Na hipotese de rescisao administrativa do presente Contrato, a Contratada
reconhece, de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as
medidas previstas no artigo 80 da Lei n°. 8.666/93.
DAS ALTERACOES
Este instrumento podera ser alterado na ocorrencia de quaisquer fatos estipulados
no artigo 65 da Lei n° 3.666/93, desde que devidamente comprovados.
§1° - O Fornecedor ftca obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os
acrescimos e supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite legal previsto no
art. 65, §1° da Lei nc 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do
fornecimento.
§2° - Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta
condigao, salvo as supressdes resultantes de acordo ce'ebrados entre as partes, de
aco'do com o art. 65, §2°, II da lei nw 8.666/93.
DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
Na'forma do que dispde o artigo 67 da Lei n° 8.666/95. fica designada a servidora
Sr.a Aira Tainci dos Santos Silva - CPF n° 066.134.065-11, lotad'o na Secretaria
Municipal de Administragao deste 6rgao, para acompannar e fiscalizar execugao da
presente Ata de Registro de Pregos,/

Rua Rji Barbosa, S/N°, Cenlro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000
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CNPJ -15.088.800/0001-83
I

*

J
i

i

fiscalizagao compete, entre outras atribuigoes, verificar a conformidace ca
execugao do Fornecimento com as normas especificadas’, se os procedinrentos sao
i
adequados para garantir a qualidade desejada. •
§2° - A agao da fiscalizagao nao exonera o Fomecedor de suas responsabilidades
contratuais.

§1° -

i

i

i

j

i

i

r
DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto deste Fomecirrento sera recebido de acordo com o disposto art. 73, II, a e
b da Lei n° 8.666/93.
i

I

:

I

i
DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Rb Real, Estado de Bahia,
como unico competent© para dirimir as questoes qje porventura surg'rem na
execugao do presente Fornecimento, com renuncia expressa por qualquer out'o.

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na
presenga de 02 (duas) tsstemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

i

i

»

^

i

Rio Real/BA, 19 de agosto de 2021.

i

t

i

i

i

i

i

I

5

i

i
i

I

i

i

I

i

PREFEltu£S^UN!CIPAL DE RIO REAL

i

CNPJ: 16.088.800/0001-83

VISUAL BORDADOS SERVICOS E£'DJ4ERC)0 DE CAMISETAS EIRELI-EFP
CNPJ: 1^9.604/0001-52
^
i

i

-r-SSs**

TESTEMUNHAS:
I-

II- (SnuO
i

6

1/n A

i* UiTft
4
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Anexo I
REGISTRO DE PREQOS
Este documento e parte integrante da Ata de Registro de Pregos N° 034-2021-PP,
celebrada entre Munidpio de Rio Real e a empresa cujos pregos estao a seguir
registrados, por lote, emface da realizagao do Pregao Presencial N° 034-2021-PP .

VISUAL BORDADOS SERVICOS E COMERCIO DE CAMISETAS
EIRELI-EPP
13.539.604/0001-52
FONE: (71)3371-0525
RUA MESTRE PASTINHA, N° 104, E-MAIL:
QUADRA B, LOTE 10, FEDERAgAO, dilberto@impactovisualcami
SALVADOR - BAHIA.
setas.com.br

EMPRESA:
CNPJ:
END.:

REPRESENTANTE
TEODOMIRIA RIBEIRO MORAES
LEGAL:
LOTE 01 (LIVRE CONCORR^NCIA)
ITEM

01

QTDE UN

7.011

e s pe c if ic a q Ao

VALOR
u n it Ar io

CAMISAS DE MANGA CURTA, CONFORME
MODELO ESTABELECIDO PELO MUNICfPIO DE RIO
REAL, EM TECIDO (MALHA PV), COMPOSTO DE
67% POLLSTER E 33% VISCOSE, SENDO ACEITA
VARIAQAO DE 5% NESTA COMPOSIQAO, PARA
MAIS OU PARA MENOS, GRAMATURA 158 BRAMAS
UND POR M2. NA FRENTE DA CAMISA NO LADO R$ 8,13
ESQUERDO SERA ESTAMPADO O BRASAO DO
MUNIClPIO DE RIO REAL, COM AS SEGUINTES
MEDIDAS: 8,5 CM DE ALTURA POR 7,5 CM DE
LARGURA. NO VERSO DA CAMISA SERA PINTADO
EM FORMA DE ARCO: "SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAQAO E CULTURA - RIO REAL - BA”.

Rua Rui Barbosa, S/NT0, Ceniro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000
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i

VISUAL EORDADOS SERVICOS E COMERCIO DE CAMISETAS
EIRELI-EPP
13.539.604/0001-52
rONE: (71)3371-0525
RUA WESTRE PASTINHA, N° 104, E-MAIL:
QUADRA B, LOTE 10. FEDERAQAO, dilberto@impaclovisualcam
setas.com.br
SALVADOR - BAHIA.

EMPRESA:
CNPJ:
END.:

REPRESENTANTE
TEODOMIRIA RIBEIRO MORAES
LEGAL:
LOTE 02 (LIVRE CONCORR&NCIA)
ITEM

QTDE UN

ESPECIFICAQAO
i

01

7.011

VALOR
UNITARIO

CAMISETAS SEM MANGA, CONFORME MODELO
ESTABELECIDO PELO MUNICfPIO DE RIO REAL,
EM TECIDO (MALHA PV), COMPOSTO DE 67%
POLLSTER E 33% VISCOSE, SENDO ACEITA i
VAR IA^ AO DE 5% NESTA COMPOSigAO, PARA
MAIS OU PARA MENOS, GRAMATURA 158 BRAMAS
UNC . POR M2. NA FRENTE DA CAMISA NO LADO R$ 7,06
ESQUERDO SERA ESTAMPADO O ERASAO DO
MUNICfPIO DE RIO REAL, COM AS SEGUINTES
MEDIDAS: 8,5 CM DE ALTURA PCR 7,5 CM DE
LARGURA. NO VERSO DA CAMISA SERA PINTADO
EM FORMA DE ARCO: "SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAQAO E CULTURA - RIO REAL - BA".

VISUAL BORDADOS SERVICOS E COMERCIO DE CAMISETAS
EIRELI-EPP
13.539.604/0001-52
FONE: (71)3371-0525
RUA MESTRE PASTINHA, N° 104, E-MAIL:
QUADRA. B. LOTE 10, FEDERAQAO, dllberto@impac:avisualcami
setas.com.br
SALVADOR - BAHIA.

EMPRESA:
CNPJ:
END.:

REPRESENTANTE
TEODOMIRIA RIBEIRO MORAES
LEGAL:
LOTE 03 (EXCLUSIVO PRA ME E EPP)
ITEM

01

QTDE UN

811

ESPECIFICAQAO

VALOR
UNITARIO

SHORTS CONFORME MODELO ESTABELECIDO
PELO MUNICfPIO DE RIO REAL, EM TECIDO
(HELANCA) COMPOSTO DE
100% POLIAMIDA,
R$ 16,50
UND
SENDO ACEITA VARIAQAO DE 5% NESTA
COMPOStgAO, PARA MAIS OU PARA MENOS,
GRAMATURA 278 BRAMAS POR M2.
t
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j.

VISUAL BORDADOS SERVICOS E COMERCIO DE CAMISETAS ] \
EIRELI-EPP
13.539.604/0001-52
FONE: (71)3371-0525 !,
RUA MESTRE PASTINHA, N° 104, E-MAIL:
QUADRA B, LOTE 10, FEDERAQAO, dilberto@irr\pactovisualcami
setas.com.br
SALVADOR - BAHIA.

EMPRESA: ;
CNPJ:
END.:

REPRESENTANTE
TEODOMIRIA RIBEIRO MORAES
LEGAL:
LOTE 04 (EXCLUSIVO PRA ME E EPP)
ITEM

01

QTDE UN

880 '

e s p ec if ic a q Ao

VALOR
u n it Ar io

SHORTS
SAIA
CONFORME
MODELO
ESTABELECIDO PELO MUNICfPIO DE RIO REAL,
EM TECIDO (HELANCA) COMPOSTO DE 100%
UND
R$ 21,50
POLIAMIDA, SENDO ACEITA VARIACAO DE 5%
NESTA COMPOSigAO, PARA MAIS OU PARA
MENOS, GRAMATURA 278 BRAMAS POR M2.
/
/
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