
1.284,00 

570,00 

570,00  

525,00 

930,60 

1.200,00 

260,00 

2.520,00 

1.200,00 

1.500,00 

2.520,00 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA 
AvOrt4dii  Rambo  Cram:mho, 77. Contr.° - CEP 44090-000 - CtIt'J  

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°: 027/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 0409/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0386/2020 

O Município de  America  Dourada — BA, neste ato representado por sua Prefeita, Sra. Rosa 
Maria Dourado Lopes, portadora da carteira de identidade RG n' 02,279274-00, inscrita no CPF sob 
o n° 230.363.205-63, brasileira, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 
MUNICÍPIO, e a empresa YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, estabelecida na Avenida 
Raimundo Bonfim — Centro — Irene' - Bahia, n° 275, CNPJ n° 34.909.753/0001-36, neste ato 
representada pelo Si(a) Yago Vieira Delfante •de Sousa, inscrito no CPF sob. o n' 044,308.055-04, 
doravante denominada DETENTORA, nos termos do  art.  15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as 
alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto 
Municipal n° 278/2014, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGIST.R0 DE PREÇO N° 027/2020, para REGISTRO 
DE PREÇOS, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam a presente Ata de 
Registro de Pregos, obedecidas as disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as 
condições seguintes: 

CLAUSULAI - DO OBJETO E DO VALOR 
1.1 — Através da presente ata ficam registrados os seguintes pregos, para futuras aquisição de 

equipamentos e Insumos médicos hospitalares para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de saúde de  America  Dourada-Ba, conforme abaixo: 

LOTE 05 - Pinças 

a 

3  

6  

7 

8  

9 

1 	Pinça Mosquito Curva 10 cm 

2  Pinça anatomica 14 cm 

Pinça anatomica 16 cm 

Pinça anatomica dente de rato 16 cm 

$ 
	

Pinça anatomica 18 cm 

Pinça  Kelly  Reta 14 cm 

Pinça  Kelly  Reta 16 cm 

Pinga  Kelly  Reta 18 cm 

Pinça  Kelly  Curva 14 cm 

Pinça  Kelly  Curva 16 cm 

•11  

2 Cabo de Bisturi n°3 

UND ABC 30 
42,80 

UND COOPERFLEX I 30 
19,00 

UND COOPERFLEX 30 
19,00 

UND COOPERFLEX I 	25 
21,00 

UND ABC 30 
31,02 

UND COOPERFLEX 30 
40,00 

UND COOPERFLEX 30 
42,00 

UND ABC 30 
84,00 

UND COOPERFLEX 30 
40,00 

UND COOPERFLEX 30 
50,00 

UND ABC 30 
84,00 

UND COOPERFLEX 40 12 Cif) 

10 

Pinça  Kelly  Curva 18 cm 



1162.50 

1.1E4,50 	- 
. 

:
. 913,90 	

, 

i
I 	 : 560.00  

395.00 
---ti . 
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13 
	

Cabo de Insturi n°4 

8,00 

16 I Pena AguIlla Ma Hegaryo 	l 	18 G ieta 	irl 
• . 	. 	. 

17 iPorta  Agulha  Mayo Hagar Rats 18 cm 

14 	Cube Rim 

sg 	porta  Attalla hi.tvolifgal Ret a 141cm 
• - 

UNO  COOPCRFLEX 1 40 
13,80 

13110f (AM! ITA I 20 
56,00 

ONO COOPERFLEX I 30  

552,00 

.1.120,00  

1.140,00 

UNO  L COOPERFLEA I-  JO 
• 1. 	

4s no 	144o op  

UM) ABC 	30 
110.00  

1$ 	Porto  Agulha  Mayo Heger  Curva  14 cm 

19 ;Porto Agulha  Mayo  Regar Curva 16 cm  

UND COUPERFLEX 30 

	

[Boo 	1 140.00  

UND COOPERFLEX 30 
	  48.00 	1440.04  

20 t Ports  Agulha  Mayo Hagar  Curva  16 cm 

21 	Dacia  redonda  

UNO 	ABC 	I 30 
1. 	54,00 	, 1.920,00  

UNO  *4 
PAM, rrA I 30 

10)40 	3.094p0 
r--- 	F- 

UND 	ABC 	lt  15 
77.50 1.162,50 

.
1 

22 i Especulo Vaginal Inox tamanho P 

1 	 

i 	
15 

77 7.0 • 

I 	IS 

t  i 	10  

10 t— 
56,00 

: 
; 

10 ! 
; 39,50 

25 ' 
140,LEJ 

de borracha sintitica, escova rosqueada no cabo, 	
UNO 	A3C 10 I 

agulha inserida na cabeça, compriniento 19 cm, 	• 

metal  levy  de alta qualidade    309,90  

/0 

L.000 00 

APELE 	 ] 431.10 	14.399.00 

23 j Espéculo Vaginal Inox tamanho M 	 'UNO 	ADC  

24 ; Especulo Vaginal Itiox tamanho G 	 UNO 	ABC 

4---  
2$ I Pinça  Theron  24 cm 	 UNO I 	A RC  

	 1.-- 

1 26 !Piano Puni 24  an 	 [UNO COOPERFLEX 
I 

t 
ç V 	¡ Histeromet; o de cffin o 28 cm p/ uso ginecológico : UNO 	A 

1
3C 

28 : Tesoura de  Mayo  Reza 15 cm 	 UNO COOPERFLEX 

29 	Tesoura de Ivlayo'Curva 1$ cm 	 1 LIND ; COOPERFLEX 	20 40.00  

Martelo Neurologico  Buck  - Cabeça com  doss  lados : • 

KIT  ESTESIOMETRO CONJUNTO DE 
MONOFILAMENTOS DE SEMMES-WEINSTEN, 

!  INSTRUMENT  0 FUNDAMENTAL DE ;MIKA° E 

AVALIAÇÃO 00M's/a DE SENSIBILIDADE DA nu I 	• 
NA PREVENÇAU DE DEFORMIDADES E 	 ; 	•-% 

31 	AMPUTAÇOI SIM CASOS DE NEUROPATIAS 	UNO j SORRi BAURU 
; DIABETIC:AS 10XICAS, MCCOMAS. HANSINICAS.,  
ENT  RE OulitA.S. COM  SEISAMETROS 

I CALIBRAPPI. PAPA (XLRICER (ORÇAS ESPECIFICAS,  
WIRE  (Jet$1.1 E 31.4,164  tlIJANCSOJAPLICADOS  WIRE  
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LOTE  07- Teste de gravidez 

ir r 	cf 4P.113.efi 

1  

Teste rápido de gravidez HCG (urina), tira reagente 
para teste de gravidez beta HCG, teste de gravldez 
em tiras imunocromatografica, especifica para 
determinaçrio da gonadotrofina corianica humane 
(1-1C0) em amostra de urina de etapa única. 
Embaladas individualmente em caixa  corn  100 tiras 
constando dados de identificação, lote, validade, 
controle interno do teste. Validade  minima  de 12 
meses  epos  ernissüe da  NF  de entrega 

1.2 — Os produtos/serviços constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser scricilsdos 
pelo Município. Quando solicitados, serão entregues pela CONTRATADA acima identificada, 
mediante emissão e recebimento pela DETEWORA da NOTA DE EMPENHO (valida c-orno ordem 
de fornecimento/serviços), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, 
podendo a fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município, 
respeitadas as especificações e prazos para a entrega dos produtos. 

CLAUSULA II — DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 — A presente Ata de Registro de Pregos terá validade de 06 (seis) meses, contados a partfr da  
data da assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com a previsão legal. 

22 — Nos termos do  art.  15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n' 8333194, 
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de  America  Dourada não  
sera  obrigado à contratação, exclusivamente por seu intermédio, dos produtos referidos na Cláusula  
1, podendo  utilizer,  para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse faro, caiba 
recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

2.3 — Em cada Ordem de Fornecimento/serviços decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao 
preço, as clausulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de 
Preços n° 027/2020, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, 
independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 

2.4 — O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas 
abaixo: 

a) Recusar-se a fornecer os produtos/realizar os serviços, no todo ou em parte, além de 30 dias 
corridos,  epos  o prazo preestabelecido neste Edital; 
b) incorrer em atraso decorrente de não realização dos der-viços solicitados de qualquer item 
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido  ern  qualquer de sues etapas  relatives  ao 
recebimento do produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do prazo; 
c) falir ou dissolver-se; ou 
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato; 
e) mostrar-se oneroso e inconvenlente ao interesse público. 

• CLAUSULA Ill - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

3.1. 0 pagamento  sera  efetuado até 0 50  (quinto) dia  Wit  do mês subseqüente a data da 
entrega/execução dos serviços, após atesto das Notas Fiscais/Faturas, com base nas ordens de 



t ZALAI,h.) 	kA1 HA 
PRE/1E111114 

VOIlh In I rIAI\ 	Otiinv 
RA A UNiCi 

•,ç 011(11. 	t.• 

3,1J O pnamon10 vstcirà condicionado á 01111'0ga/exec  'le Iola,  dos quatilitativos solicitados nas 
Ordens de Forndeimonto/sorvios 13 6 nprowicilo o Q0100(0[1011 	malorial ontroguolservigos 

it. alizakios polo Sock:One solleltanto. 

3,2 - Pura pnamonto, a  °uprose  devore aprosentar 00 Dopnria  numb  do Tesouraria, Secretaria 

Municipal  du  Fmlendus localizada  nn  Avenida Rama() GmiirurThu,  on'',  contra,  America  Dourada - 
Bohia, a nota lkoal (Am faturn do(a) predatu(a) unlmuuo(s) do aeordu  Corn  o respectivo amponno, 
dovondo ser oinioda om nome do Munielp10 do  Americo  Demuth:I o contor o número do empenho 

compondente 

3,3 - Alóin da tiota fiscal  Woo return  do(a) produto(s) entreguu(s), n(s) emprosa(s) devora(ão) 

apresentar o  'minter  altiolizados (durante a validado do registro) Os seguirdes documentos: 

3.3.1 -  Freya  do regulariclacie com o FGTS (CRF - Corlificado cio Regularidade de Situação, 
expedido  pelt"  Caixa Econômico Federal) dentro de sou penado do validade; 

3.3.2 - Certidão  Negative  relativo a debitos Trabalhistas (CNDT): 

3.3.3 - Certidão  negative,  ou Positive icorn efeito  Negative,  ou ainda do não contribuinte, expedida  
pets  Secretaria do Fazenda do Estado em quer  °sliver  localizada a sede da licitante, comprovando 
sua regularidade para com a Fazenda Estadual; 

3.3,4 - Certidão Conjunta  Negative  ou Certidão Conjunta Positive,  corn  eleito Negativo de débitos 
relativos a Tributos Federals e Divide Ativa: da União,' expedida pela Receita Federal do Brasil, 
comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal 

3.3,5 - Cerlidão  Negative  ou Certidão Positive com efeito Negativo, expedida pelo Município, relativo 
ao domicilio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal; 

3.5- Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão sor liquidadas simultaneamente com 
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der oriOem à aplicação da penalidade. 

3.6 - O  CNN  da Detentora da Ata constante da notà fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no procedimento licitatório. 

3.7 - Nenhum pagamento  sera  efetuado a Detentora de Ata enquanto pendente de liquidação de 
quaisquer obrigações financeiras  quo he  foram impostas,  ern  virtude de penalidades ou 
inadimplência, sem que Isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária, 

3,8 - Nos pagamentos realizados  apes  a data convencionada, incidirão juros de 0,5%  (ciao°  décimos 
por cento) ao mOs, até a data da efetivação de pagamento e correção monetária pelo indico INPC,  
pro  rate dia. 

CLAUSULA IV - DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO E DO PRAZO 

4.1 - 0 prazo do entrega/execução dos produtos/serviços ora licitados deverá ser realizada  ern  até 
no máximo 05 (cinco) dias,  apes  o recebimento das Solicitações feitas polo Seen:lade. 

4,2 - A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal ,a data em que a entrega/execução dos 
produtos/serviços foi feita/realizada, alem de Identificação de  quern  procedeu ao recebimento dos 
produtos/serviços. 

	será 4,2.1 - A et ilrega/execuçõo 	eita nos endereços  constantes das  orders de 
'.1,19, ranrbl,rtnrInin elne orne1e 	 n1;-• 	tine inennnirnnoinlennt;nny n nnInne6 nn 
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seiviços, conficri-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da 
confonnidade do mesmo  corn  As exigõricias do edital. 

4.2.2 — Quando o objelo se Velar de turnecimento, alern do entrega no local designado pelo órgão 
solicitante, conforme subitem 4.2.1, deVer6 a licitante vencedora  lantern  descarregar r.arrnazenar 
os materiais em local indicado por servidor, compromelenclo-se, ainda, integraimente, uniri eirentuai,3 
danos =sodas a estes, 

4,3 • Toda e qualquer entrega/execução de produtos/serviços fora do estabelecido neste edital  sera  
imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substitui-los ou refazê-los, o que 
fora prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais suhstituiçães ou 
correções, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital. 

4.4 — Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria Solicitantes 
não o aceitará e lavrará termo circunslanciado do fato, que deverC ser encaminhado autoridade 
superior, sob  perm  do responsabilidade. 

4.5 — Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo 
de 3 (três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 
(três)  dies.  

4,6 — A Secretaria terá o prazo  Maximo  de 05 (cinco) dias para  processor  a coetri,rência do 
produto/serviço que foi entregue/realizado, lavrando o termo de recebimento delinitivo  on  notificando 
a DETENTORA DA ATA para substituição do  °Nett)  entregue em desacordo  corn  as especificações. 

4,7 — 0 recebimento provisório ou definitivo não exclui a Yesponsabilidade do DETENTORA DA ATA 
pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em  carte,  o 
objeto do Empenho, se o qualquer tempo se verificarem vIcios. defeitos ou incorreções 

CLAUSULA V — DAS OBRIGAÇÕES 
5.1 — Do Municipio 

5.1,1 — Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado: 

5.1,2 —Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o case:, 
5.1.3 — Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária 
perfeita execução do Contrato; 

5.1.4 — Efetuar o pagamento a contratada no prazo avençado, a 
	

entrega da Nota Fiscal no 
Departamento de Tesouraria; 

5.1.5— Notificar, por escrito á Contratada da aplicação, de qualquer sangao; 

5.2— Da Detentora 

5.2,1 — Arcar  corn  !odes as despesas  relatives  ao objeto contratado Ueste edita 
obra e todos Os tributes incidentes. 

izicluincio'ae,mao de  

5.2.3, indicar  urn  preposto, com poderes para representar a empresa Contratada,  ern  tudo o que se 
relacionar  corn  o forireclinentorexecução dos serviços. 

5.2.4 - Serão de inteira responsabilidade de empresa  
fiscais, comerciais eu quaisquer outros decorrentes 
Município de qualquer responsabilidade no tocante  
previdencierios, no  COS()  do reclamações trabalhistas, 
Annrinnn  Inn  rifle  „,,,,„4. cA f4Ca /11 01"1 	1:111/‘ rh, riorrInnrio 

Os kmearges trabalhistas, previdenciáries, 
a e>çeCt.10(.) deste contrator  isentando o 
a vinculo empregaticio ou obrigações 

cedes de responsabilidade civil e penal, 
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52.5— Não  sera  permiticla a  sub-contratação do todo, nem de parle do objeto do presente Contrato, 

sem previa anuência da Contratada. 

5.2.6 — Efetuar o fornecimento ou a realização dos serviços conforme indicado na ordem de 
Fornecimento/serviços prazos estabelecidos no edital, após o recebimento desta. 

5.2.7 — Fornecertexecutar o objeto desta lieita0o nas especificações  confides  no edital: 

5.2.8 — A empresa assume o compromisso formal de  executer lochs  as tarefas, objeto do presente 

ata, com perfeição o acuidade. 

5.2.9 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando 
ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a 
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vitimas seus empregados, quando 
em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciarias lhe asseguram. 

5.2.10 — A empresa  sera  responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao 
Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, 
devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providencias  necessaries  para o ressarcimento. 

5.2.11 - Deverão ser prestados pela  empress,  todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
Municipio, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 

5.2.12 — Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

CLAUSULA VI — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO E RECEBIMENTO 

6.1 — O contrato de aquisição/execução dos serviços decorrente da presente Ata de Registro de 
Pregos serão formalizados pela emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora. 

6.2 A detentora da presente Ata de Registro de Preços  sera  obrigada a atender todos os pedidos 
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega/execução deles decorrentes estiver 
prevista para data posterior à do seu vencimento. 

6.3 — Toda aquisição/execução deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a 
qual deverá ser feita através de Nota de Empenho. 

6.4 - Toda e qualquer entrega de material/execução de serviço  tore  do estabelecido neste edital,  sera  
imediatamente notificada a(s) licitante(s) vencedore(s);que .iicura(ão) obrigada(s) a substituir os  
materials  ou serviços, o que fará(no) prontamente, num prazo inaximo de três dias, ficando entendido 
que correrão por sua conta e risco tais substituiVes, sendo aplicadas também as sanções cabíveis. 

6,5 - O objeto desta licitação  sera  recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, 
consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea "a", da Lei Federal n°. 8.666/93, com as alterações 
introduzidas pela Lei Federal n°. 8,883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes. 

CLAUSULA VII DAS PENALIDADES 

7.1 Ao CONTRATADO  qua  incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as seguintes 
sanções, graduadas conforme a gravidade da infragao,  soul  prejuízo de sanções civis o  criminals, 
epos  o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório: 

7.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

7 1 1) NUM°  nnr Qtracn irnntiknarin fin °vari 	tin anniinn/fnenonirniantn  nne nr-rino ohalyn n irir-4e. 
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n) 0.20%  (Onto (*dittos  por conto) do valor do contrato. par dia do sultana no  prase,  contratual, 
ou nos  intros  parclais das  Onions  de Fornecfmanta/servilos. limitadas a 20% do valor do 
fatura: 

0) 0,20St rvialt-b ifecimos  por  canto) du valor do  contrato.  on: d.1 dfr atealo nri (11.1); • • 	ci! 
nolifiçado rot kr$A-tito 	Fiscalizokilo pain a 1211171pfkl'eflks 	deb-Wry:07'1r.. 1. sl.. ri , 1( .1 nft. 
Iiraitadas 	 alta da  tawny.  

cl 0,40% founrento decimos por canto) do valor deste  connate,  par dia de  alms°  no orain 
estabelecide e  or  irlicado por escrito  ants  Fiscolizaçaid pern currprimento de tfeterminit;los.  rids  
teincidenrias. liri:iiadas i 20% do valor da talura. 

7.1.2.1 A multa dobrara a coda caso de reincidência.  oho  podando ultrapassar a 3011., do valor 
atualizado do contrato, sem prejuizos da cobrança de perdas e danos  qua  it.1111111;71 a sor 
causadot to intereSe pebISCO e da possibilidade da rescisao contratual; 

7.12 Susperisáo  can pram  truhkno de 02  (dots) ands. conform°  dernidos abaixo: 

a) de ale 03 (liC,ti) niCSeb quando incidir 02  (duds)  vexes  ern  atrasa, oer mais  du  15 (quinz4 dias: 

b) de ate 02(doi) anos quando praticar atu ilicilo visando frustrar tni ubjvtivos 	cfnitr.31.;. no iin:Dito 
da Administração Pública Municipal, 

7.1.4 Suspensão do 310 02 (dois) anus o multa sabre 0 vabr do contrato, a doperndur dó prtjuizo 
causado A Administragtio Pública Municipal, quando: 

a) ntio atendcr áf; uspecilicagOes 	e  os  quaint:Mims eitabeler,idui: no curitruto: (1::..:!;; (lo 10% 
a20%; 

b) Deixar de tornado', sem justa causn e prévia comunicast° á Administragdo: multa 	1,31'1, a 20%; 

c) prestar  service  ou fornecer em desacordo  cram  os Proistos OtiSiCOS, executivos e termos de 
referência, que apresente insegurança no desenvolvimento oas atiu;dades ou que corriprometa 
segurança das pecsous; multa de 1O a 2011-: 
d; Liescurnpro eli;;9,1,tes tab:divas A relação de gabs/tie 01;:n  sews  e:t:veijadoi 	 quanto 
a verbas previstas e ciçadas nas planiihas que cornpõem a facpcs:a contratada.  
Masse  de pagarhente de salário, 13°  safari*, !arias  aCreSer.tati 	13 .:SLIS'St.; rwu riCirs 	;, .......í t1u 
vale van6pone. valtis-re1ei0o ou auxilio arguer:130°, constaraes das respecuvzis pIanilna oe  
WOODS'.  Mello  du  ate 10%. 

71.5  Declaração  de inidoneidade  para  licnax e co.ntratar coin a  Administração Pública quando  
!reliant&  incorrei  per dues ees  nas  suspenst•es elencaCas !to .:tutit-.lin 7.1.36j 7.1.4 

7.2 A susperir.d.;,  feiriporlia do lornet:adin c,t),3 c...intrato 	.4..imini,rraça.. 
WOW, llIspigdtti.11) 	Li& paratiPtil (IV  outras  IC taçMs e cv,.;...r4itpy..;ras :;v 
Demistinühe.file p;. 	que  imp,:sta. 

7.3 DtlelaRK110 Cir. iniai.aitlida00 paw liaat 01.1 COntAttat çvin a Ardininistraqkto  Publica  
swim 	pow.miattri; c stiolitiOt; dtskossitillaliattri de giusmity 	 Its}4 
Perarili; iS 	 4.4Ute 1iPlit1.nr e 1 )1:4 d 	WV Ses 	 sectivos (Ns ci 
re,fibaicrii 	 pelos 	resalteutvb V ailfcrs dyvrrui4 V Pc.,14.; 	Hai:1114411U 
atArtbdis. 

7.4 As inullt.e.:a.iiclt Cc. 	V.O.f 1.)4ltritt e4PCiAttitiittUtiente it.ç.vca,eo rtiatiu &w Litt  (anon Alias 
•4.• 	voiN•••inV4•01nA4iws40 44'4 •••••440N 	4r• Ore V.Sr.qid»j flaw'," 	 „ant  in;w  pro 

I cpt  t)0!(../. 

• 
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gurantitio 	unipla 	 cootnitliterie QI 	ilutcubrodasitdbduLiUuonto 	erio da 
PREFEITURA MUNICIPAL  DI AMERICA  DOURADA. 

7,0 A mulin 	 aplleudn cumulatIvninuele cum as  delimit;  XiIlCitididos  ii  depender do grau 
litiraçno commido pok) contratudo o dos projulzos causados O AdmInIstração Pública Municipal, 

não impodindu  quo  a Administra0o roseinda tinilatoralinwito o contralto. 

7,6 As snnções pikivistas  nn  Clnustila DOcina dusto Col-1111Mo 8110  du  competência oxclusiva do titular  
du  PREFEITURA MUNICIPAL DE  AMERICA  DOURADA, permilida a delegação para a sancao 
pravizga rio ;;ab•i!aal1.1 I 1'W:tilt:AO a dolosn do intorossado no respectivo procosso, no prazo de 05 
(cinco) dias da nix:flora do vistas, 

7.7 Os danos o projulzos sor3o ressarcidos contratante no prazo  maxima  do 48 (quarenta o oito) 
horas,  apes  previo processo administrativo, goçanlida a ampla defesa e o contraditório, contado da 
notificação ndininistrutivo O Contratada, sob  peal  de  mitt).  

CLAUSULA VIII.- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8,1 - Os preços  quo  vierem a constar da Autorização dos Serviços/Fornecimenio (ou instrumento 
equivalente) pouterão ser rovislos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da 
logislação  ern  vigor, conforme  Art,  65, letrn "d", da 'Lei N° 8.666, de 21/6/1993 e legislação 
subseqüente, 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em 
face da supervoniemoia de normas Federais aplicáveis 6 espkie ou de alteração dos pregos, 
comprovadamente, praticadas no mercado,  corn  a finalidade de manter o equilíbrio econômico e 
financeiro do avenca, 

8,3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços 
registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, ode conformidade com os parknetros de 
pesquisa de mercado realizada ou quando a alterações conjunturais provocarem a redução dos 
preços praticados na mercado nacional, sendo que o novo preço fixado  sera  valido a partir da 
assinatura da Ata pelas partes interessadas. 

8.4 - 0 preço, quando atualizado, não poderá ser superior  au  praticado no mercado. 

CLAUSULA IX - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 - A presente Ala de Registro de Pregos poderá ser cancelada, de piano direito pela 
Administração, quando: 

9.1,1 - A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata; 

9,1.2 - A detentora não retirar qualquer  Nola  de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração 
não aceitar sua justificativa; 

91.3 A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços, 
a critério da Administração; observada a legis145o em vigor; 

9.1,4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro 
de preços, se assim n for decidido pela Administração,  corn  observancia das disposições legais; 

9,1,5 -Os preços reulstrados se apresentarem Superiores aos praticadas no mercado, e a detentora 
não acatar a revisão dos mesmos; 

R 	One rcrtAi,,r n ninrnoc.n niti),flnr, drotielinortrrilin rIcArnnnwirnricn, 	110 rinin,lri 	ICI In Arlen 
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9,2 A comunicação do cancelamento do preço registrada, nos casos previstos neste item,  sera  feita 
por correspondência ou por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes 
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

9.3 — Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito. comprovar estar iinoosicilitada de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juizo da Administração, quando 
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no  art.  78, incisos XIII a XVI, da Lei 
Federal n° 8,666/93, alterada pela Lei Federal  re'  8.883/94, 

9.3.1 — A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados doverá ser formulada  
corn  antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades 
previstas na Cláusula VI!, caso não aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA X — DAS UNIDADES REQUISITANTES 

10.1 — O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelos órgãos desta 
Administração que pretendam aderir ao registro, através do Setor de Compras. 

CLAUSULA XI — DAS COMUNICAÇÕES 

11.1 — As comunicações entre as partes, relacionadas  corn  o acompanhamento e controle da 
presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 

CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: ' 

12.1— Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Aia de Reg stro 
de Preços,  saran  alocados quando da emissão das Notas de Empenho. 

CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

13.1 — A presente Ata do Registro de Pregos reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade 
Pregão Presencial, Tipo Menor preço por  tote,  para Registro de Preços N° 027/2020. 

CLAUSULA XIV — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14,1 — Integra esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Pregos n' 027/2020 e 
Proposta da empresa, classificada em 10  lugar no certame supranumerado. 

14.2 — Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir  corn  a primeira e nas  denials  normas 
aplicáveis. Subsidiariamente, apticar-se-ao os  principles  gerais de direito. 

CLAUSULA XV — DO FORO 

15.1 — As parte elegem o foro da Comarca de João Dourado — BA, como único competente para 
dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata, 

E, por haverem assim pactuado, assinam,  (risk> instrument°  na piesença de (luas 
testemunhas abaixo, 

CLAUSULA XVI - DA FISCALIZAÇÃO 
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16.1 A CONTRATANTE, através de  SOUS  técnicos, fica investida dos mais ampios poderes para 
fiscalizar toda a execução do serviço, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em 
desacordo com as obrigações da CONTRATADA. 

16.1 	Cabe a fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer 
penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o 
seu relatório com os documentos necessários, e, cm caso do multa, a indicação do seu valor. 

10.2 Das decisões da fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer Divisão de Administraoão, 
no prazo de 05 (cinco) dias Citeis da respectiva Comunicação. Os.  recursos  relatives  a multas  sera°  
feitos na forma prevista na respectiva cláusula. 

16.3 A ação efou omissão, total ou parcial, da fiscalização  hat)  eximira a CONTRATADA da 
integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 

16,4 Fica designado o servidor Sr" Petruska Ribeiro Dourado Alexandre, Matricula 1543 como 
fiscal do contrato e execução d,os serviços.  

América Dourada, Ba, 29 de setembro de 2020. 

VAGO VIEIRA 	 OUSA EIRELI  
',sago  Vieira Delfa te de Sousa 

Empresa Dote ora da Ata 

Tester-huh 
No 	• 
CFP h 	 --»,-;»7 3,55  

Nome: 	A):1-47A  
CFP 	  


