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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
RESOLUÇÃO (Nº 7/2021)

ºrª
ate'.

CONSELHO MUNICIPAL
A
DE ASSISTENCIA
SOCIAL

'

DE ITAQUARA IBA

ªsªs/lªws“

RESOLUÇÃO nº 07 de 26 de
agosto de 2021.
Publica

as deliberações da'gª

Conferência Municipal
' de Assistência Social.

OrdlnarIa

0 CONSELHO MUNICIPAL os ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS. na 10ª Sessão
Extraordlnaria, realizada no dia 26 de agosto de 2021. no uso das competênCiaS

que lhe Cºnfere O art. 2“ da nova redação dada a Lei Municipal nº 448 de 2010 à
LeI nº (_305 de 2002. em observação, também, às normas gerais de organização
da AssIstência Sociaú estabelecidas na Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro
de 1993, alterada pela Lei Federal nº 12.43512011,
CONSIDERANDO que no dia 26 de agosto de 2021 foi realizada a 8ª Conferência
Munlºlpal Ordinária de Assistência Social, no municipio de Itaquera/BA,
convocada por meio da Resolução CMAS nº 05 de 01 de julho de 2021, publicada
no Diário Oficial do Município em 16 de julho de 2021, que teve como

tema“Assistência Social:
financiamento público,
social".

Direito

do

povo

e

Dever

do Estado.

com

para enfrentar as desigualdades e garantir proteção

CONSIDERANDO que, estiveram reunidos/as representantes da Sociedade Civil
e do Poder Público. num total de sessenta e três (63) participantes credenciados,
* discutindo as deliberações dos cinco Eixos definidos, quais sejam: EIXO 1 — A
proteção social não-contributiva e o principio da equidade como paradigma para a

gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades; EIXO
2 — Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de
compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos
direitos socioassistenciais; EIXO 3 — Controle social: O lugar da sociedade civil no
SUAS e a importância da participação dos usuários; EIXO 4 — Gestão e acesso às

seguranças

socioassistenciais e a articulação entre serviços,

benefícios e

transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção

social; e EIXO 5 ª Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e

Emergências:
RESOLVE:

Art. 1º — Publicar as deliberações anexas. aprovadas na Plenária Finall da 8ª
Conferência

Municipal

Ordinária

de

Assistência

Social

do

município

de

meio da
Itaquera/BA, realizada no dia 26 de agosto de 2021,_ convocada'por Oficial
dº
".º Dlarlo
publicada
2%21,
de
]UIhO
de
01
de
05
nº
CMAS
Resolução
povo
do
DIreito
SOCIaI:
a
Município em 16 de julho de 2021,com o tema ASSIstenCI
- e Dever do Estado. com financiamento publIco, para enfrentar as des-Igualdades e
garantir proteção social".

da data de sua deliberação,
Art. 2º - Esta Resolu ção e tra em vigor a partir

Jôãfm 50536” (yº WW
'

ento .
Izania Santana do Nascim

. CMAS
icipal de ASSIstencIa Soc|a|
Presidenta do Conselho Mun
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(of.
cONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CMAS

DE ITAQUARA IBA

cºmuna-Imam
nl HEISILNEIA mGIAL

_Anexo da Resolução CMAS nº 07 de 24 do aglsto de 2021
Eixo 1 — PrºPºStªs Aprovadas na Plenária FInaI

Propostas para o Município:

ORDEM PROPOSTA
1.

Reativar o CRAS da Vila Castelo Branco. com uma equipe volante

disponível para a região;
2.

Realizar concurso Público para trabalhadores do SUAS municipal;

3.

Implementar ações de valorização do profissional do SUAS municipal,
com a instituição do piso básico para Assistentes Sociais e
Psicologos(as);

4.

Reativar o Bolsa Cidadania Municipal;

5

Realizar

convênio

com

as entidades

privadas

e

terceiro

setor

(associações, Sistema 3, etc.);

6.

Intensificar a parceria entre Assistência Social e Conselho Tutelar.

Propostas para o Estado:
' ORDEM

PROPOSTA

1.
Ampliar a oferta de ações de Educação permanente para os
conselheiros e Trabalhadores do SUAS.

Propostas para a União:

ORDEM?

PROPOSTA

1.

Adequar a idade do idoso do BPC para 60 anos em conformidade com
do BPC aº Salário
o Estatuto do Idoso e assegurar a vIncuIaçao
Federal.
mínimo. conforme previsão na ConstItuIçao
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(J.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE ITAQUARA IBA

MA
niºãiãªªi'ªªºª

Eixo 2 - Propostas Aprovadas na Plenárla Final

Propostas para o Munlclplo:

_ORDEM PROPOSTA
1.

Implantar a Lei Municipal que institui o SUAS;

2
'

Implantar e estruturar a área da Vigilância Socioassitenoial em âmbito
local;
Ampliar o percentual de 5% para 10% orçamentário e financelro

3-

próprios alocados do FMAS para O financiamento dos serVIços e

beneficios socioassistenciais:

4

Destinar percentual de 3% dos recursos do IGD/PBF e IGD/SUAS
para o desenvolvimento das atividades do conselho.

Propostas para O Estado:

ORDEM
1.

PROPOSTA
Garantir por meio de transferência regular e automática na modalidade
fundo a fundo os serviços, programas, projetos eªenefícios eventuais.

Propostas para a União:
ORDEM
1.

PROPOSTA
Assegurar por meio de transferência reguiar e automática na
modalidade fundo a fundo OS serviços, programas, projetos de
Proteção Social Básica, a fim de prevenir situação de vulnerabilidade
social;

Assegurar o recurso de incentivo do IGD/PZBF, a tim de aperfeiçoar
a
Gestão do PBF e do Cadastro Unico, com a execução de ações que
tenham qualidade e eficiência para as familias beneficiárias;

Garantir o recurso de

incentivo do IGD/SUAS visando oferecer o

recurso necessário a gestão, para oferta de serviços, programas
e
projetos em âmbito local;

Revogar Emenda Constitucional 95/2016 a finª de consolidar o SUAS
na perspectiva adotada pelo II Plano Decenal;

Implantar o piso salarial dos trabalhores e trabalhadoras dO SUAS. :
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE ITAQUARA IBA

.

cMAS
assess

Eixo 3 - Prºpºstªs Aprovadas
na Plenária Final
Propostas para o Município:

ORDEM PROPOSTA
1.

Criar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;

2.

Criar O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;

3.

Criar a Comissão social municipal composta por representates de
cada região;

4.

Implementar uma ouvidoria municipal, bem como promover ações de
controle social de maneira conjunta com outras políticas púbIIcas, na
sede e no meio rural;

5.

Intensificar o serviço de intinerãncia de Assistência Social do
município;

6.

Ampliar a divulgação do cronograma das reuniões do CMAS e demais

serviços ofertados nos meios de comunicação local ,

Propostas para o Estado:

ORDEM
1.

PROPOSÉ
Promover capacitação para os membros dos conselhos para que o

controle social seja realizado de forma efIcaz
2.

Criar um espaço de controle social nO ambiente escolar entre
Assistência Social, Educação, famiHa e aluno.

Propostas para a União:
ORDEM

PROPOSTA '

1.

Fomentar O papel do Conselho Nacional de Assistência Social nas
iniciativas de gestão do PBF e do CADúnico, potencializando o
exercício do controle social.
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_CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE ITAQUARA IBA
Eixo 4

cMAS
,íºtfããgu'âti'tã'êà

' |:'fºpostas Aprovadas na Plenária Final

Propostaspara o Municipio:

ORDEM PROPOSTA
1-

Garantir capacitação continuada aos trabalhadores do SUAS, com ª
fInalIdade de valorização e qualificação do serviço prestadº.

'

2.

Garantir a oferta de cursos profissionalizantes para o Públicº dº PBF
e PAIF visando a sua autonomia e geração de renda .

3-

Ampliar os benefícios eventuais, enquanto direito socioassistencial.

4.

Ampliar O SCFV em especial os grupos de crianças e pessoa idosa.

5.

Criar equipe volante, garantindo o acesso aos serviços na rede
socioassistencial e promoção da equidade.

6.

Garantir as pessoas com deficiência acessibilidade pertinentes, nos
espaços físicos da rede de Assistência Social.

7.

Fortalecer a intersetorialidade com as demais políticas públicas para a

efetivação da proteção social.
8.

Acompanhar as familias em fase de suspensão dO PBF em virtude do
descumprimento de condicionalidades.

Propostas para O Estado:

ORDEM

PROPOSTA

1.

Ampliar os benefícios eventuais, enquanto direito socioassistencial.

Propostas para a União:

ORDEM
1.

PROPOSTA
Assegurar O atendimento do do Cadastro Único por técnicos de forma

presencial no processo de inscrição e atualização cadastral;

Garantir a integração do CadÚnico ao SUAS.
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ººNSELHº MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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DE ITAQUARA IBA
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Eixo 5 -

Prºpostas Aprovadas na Plenária Final

Propostas para o Município:

ORDEM PROPOSTA
1_

Promover capacitação dos profissionais que atuam nesse CODÍOXÍO de
calamidade pública;

2.

alojamentos
para
dignos
adequados
espaços
Proporcionar
provisórios, respeitando as acessibiiidades de segurança:

3.

Prover beneficios eventuais com agilidade:

4-

com campanhas de conscientIzaçao da
de forma intersetorial,
população que residem em áreas de risco;

Promover ações comunicativas dos serviços e espaços comunitáriºs

Criar O Plano de prevenção para as situações de emergências (secas,

5
'

6.

enchentes...);

Criar um fundo exclusivo para situações de calamidade emergências.

Propostas para o Estado:
ORDEM

PROPOSTA

1.

Criar um fundo exclusivo para Situações de calamidade emergências.

Propostas para a União:

ORDEM
1,

PROPOSTTA
Prorrogar o auxilio emergencial, fixando um valor suficiente para

complementar

a

renda

dos

beneficiários

em

situação

de

vulnerabilidade;

2,

Criar um Plano Nacional para gestão dos riscos integral de emergência

e desastres, articulando a Proteção Social Básica e Especial para
adoção de medidas padronizadas contribuindo com ações e respostas

locais para a garantia de direitos;
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CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 092/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021

Aos quinze dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e um, o MUNICÍPIO DE ITAQUARA, ESTADO DA BAHIA,
inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.763.735/0001-19, com sede na Praça Jardim dos Três Poderes, 69, ItaquaraBahia, representado por seu Prefeito Municipal Senhor MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA, asilei o,
aio , soltei o, advogado, i s ito o CPF/MF so
.º
.
.
- , eside te e do i iliado a Rua Máxi o
Quad os,
, Lotea e to Age o A aújo, Ita ua a – BA, neste ato denominado CONTRATANTE e do outro a
empresa VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS, inscrita no CNPJ N°33.972.062/0001-14, situada e esta ele ida a Rua
Dilto Ma aes Fe a des Ju io , S/N , Lot. Ja di Novo Ho izo te, Jagua ua a - Bahia, CEP .
, te do o o
ep ese ta te Se ho a Valde i Xavie dos Sa tos, i s ito o CPF/MF so
.º
.
.
e RG Nº
07.649.030-04 no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93,
observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 023/2021, RESOLVE registrar o(s) preço(s)
da(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), por item, observadas as
condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.
1. DOOBJETO:
Contratação de empresa para eventual aquisição parcelada de aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e nãoperecíveis, para os projetos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), do serviço de proteção e
atendimento integral à família (PAIF) e do programa criança feliz (PCF) do CRAS deste Município de Itaquara/Bahia,
conforme Termo de Referência em anexo (ANEXO I).
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

Será de 12(doze) meses, contada da data de sua assinatura, nos termos do que dispõe o inciso III do §3º do artigo
15 da Lei 8.666/93.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS:

O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria Municipal de Assistência social.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos fornecimentos registrados na presente Ata,
encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:
EMPRESA REGISTRADA: VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS
CNPJ: 33.972.062/0001-14
ENDEREÇO: Rua Dilto Ma aes Fe a des Ju io , S/N , Lot. Ja di Novo Ho izo te, Jagua ua a - Bahia,
CEP .
LOTE
OBJETO
VALOR REGISTRADO
Contratação de empresa para eventual aquisição parcelada de
02
aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não-perecíveis, R$ 16.860,00 (Dezesseis mil e
para os projetos do serviço de convivência e fortalecimento de
oitocentos e sessenta reais)
vínculos (SCFV), do serviço de proteção e atendimento integral
à família (PAIF) e do programa criança feliz (PCF) do CRAS
deste Município de Itaquara/Bahia, conforme Termo de
Referência em anexo (ANEXO I).

Praça Jardim dos Três Poderes, nº 69, Centro, Itaquara – Bahia
CEP 45340-000
CNPJ nº 13.763.735/0001-19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

LOTE 2
ITEM

1

2

3

4

5

6

Descrição do Produto

QUANT

UNI

VALOR
UNITÁRIO
R$

MARCA

75

Cx

R$ 80,00

IN NATURA

R$ 6.000,00

6000

Unid

R$ 0,36

IN NATURA

R$ 2.160,00

6000

Unid

R$ 1,00

IN NATURA

R$ 6.000,00

150

Kg

R$ 4,00

IN NATURA

R$ 600,00

300

Unid

R$ 5,00

IN NATURA

R$ 1.500,00

1200

Unid

R$ 0,50

IN NATURA

R$ 600,00

Maçã Tipo comum com 70% de maturação.
Sem danificações físicas, casca integra. Com
cor, sabor e aroma característicos da espécie.
Isenta de substâncias terrosas, sujidades,
parasitas, larvas, resíduos de defensivos
agrícolas, odor e sabor estranho. Peso por
unidade de aproximadamente
120g.
Laranja Tipo pêra com 70% de maturação.
Sem danificações físicas, casca integra. Isenta
de substâncias terrosas, sujidades, parasitas,
larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e
sabor estranho. Peso por unidade de
aproximadamente
180g.
Manga unidades pesando 0,3 kg cada,
madura, coloração amarelo avermelhado, tamanho médio, sem pontos
escuros, sem amassado, propriedades
organolépticas características.
Maracujá de boa qualidade, novos e
sadios.
Melancia fruto tamanho grande, com
características íntegras e de primeira
qualidade. Unidades em torno
de 5 kg.
Goiaba, espécie redonda, aplicação
alimentar. Característica: ser frescos, ter
atingido o grau máximo no tamanho, aroma
e cor da espécie e variedade, apresentar
grau de maturação tal que lhes permita
suportar a manipulação, transporte e
conservação em condições adequadas para
o consumo, estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades, não estar danificado
por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência e a
polpa. Não serão permitidos manchas
ou defeitos na casca.

VALOR TOTAL - Lote 2

VALOR
TOTAL
R$

R$ 16.860,00

5. DO CONTRATO:

A critério da Prefeitura Municipal de Itaquara, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s),
cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s) para retirar a Nota
de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do recebimento da
convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata.
5.2.A partir da assinatura da Ata, passa a ser considerado como CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além
do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Anexo I do Edital de Licitação do Pregão
Eletrônico n° 023/2021.

Praça Jardim dos Três Poderes, nº 69, Centro, Itaquara – Bahia
CEP 45340-000
CNPJ nº 13.763.735/0001-19
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5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo
I, podendo a Administração promover a contratação do fornecimento de acordo com suas necessidades.
5.4.A Prefeitura Municipal de Itaquara não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas
para o fornecimento pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade decondições.
O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando
a Prefeitura Municipal de Itaquara, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Itaquara, observadas, ainda,
as demais regras impostas no art. 8º do Decreto n.º38/2017.
6. DO PAGAMENTO:

O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser atestada
pela Secretaria solicitante;
6.2 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal os seguintes
documentos:
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º8.036/90);
II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
III - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as
especificações dos fornecimentos registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado, e de aplicação depenalidades.
Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles
registrados na ata.
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer a
outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
Fiscal de contrato: Felipe Almeida da Conceição
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8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:

Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão n.º 023/2021.
Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata.
Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
Pregão n.º 023/2021.
informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação
ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros, direta e
indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.

- DASPENALIDADES:
Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que
couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ataque:
9

a)
b)
c)
d)
e)
f)

no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
não mantiver a proposta,injustificadamente;
falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal.

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Itaquara, poderá,
garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por
base o valor global do respectivo lote;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão
docontrato.
As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de
até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
Co pete a Auto idade Co pete te a apli ação das pe alidades p evistas os ite s . e . , alí eas
e
,a
pe alidade de adve tê ia, p evista o ite
. , alí ea a , fa ultada a defesa do i te essado, o p azo de
(cinco) dias úteis, contados da notificação.
Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual
poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
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10.
DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.

O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média
daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Itaquara, por intermédio do órgão gerenciador do registro
depreços.
Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá- lo aos
níveis definidos nos termos do subitem anterior.
Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o
órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;e
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.

10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
11.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente
comprovados.
12.
DA PUBLICIDADE
O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e as
quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial, em
conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º38/2017.

Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oficial,
conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº8.666/93.
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13.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Integram apresente ata o Processo Administrativo nº092/2021, o Edital do Pregão Eletrônico n.º023/2021 e as
propostas, com preços e especificações.

As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Itaquara.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 03
(três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
ITAQUARA/BA, 15 de Julho de 2021.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF so .º
.
.
MUNICÍPIO DE ITAQUARA

VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS
CNPJ N°33.972.062/0001-14
Valde i Xavie dos Sa tos
CPF/MF so
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

.º

.

.

-

NOME:
CPF:
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Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assesso ia Ju ídica
E

/

/
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ITAQUARA

PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2021

Aos quinze dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e um, 0 MUNICÍPIO DE ITAQUARA, ESTADO DA BAHIA,
inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.763.735/0001—19, com sede na Praça Jardim dos Três Poderes, 69, ItaquaraBahia, representado por seu Prefeito Municipal Senhor MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA, brasileiro,

maior, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo
Quadros, 173, Loteamento Agenor Araújo, Itaquera — BA, neste ato denominado CONTRATANTE e do outro a
empresa M. A&C DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ Nº39.266.871/0001e97, situada e estabelecida na TV

Menandro Minahim, Nª132 , Palmeira, Jaguaquara — Bahia, CEP 45345—000, tendo como representante Senhor(a)
CARLOS ANTONIO BISPO ANDRADE, inscrito no CPF/MF sob n.ª 078.984.845—76 e RG Nº 1370584628 no uso da

competência que lhe foi atribuída nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais
normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 023/2021, RESOLVE registrar o(s) preço($) da(s) empresa(s)

relacionada(s) de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), por item, observadas as condições do Edital
que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.
1. DOOBIETO:

Contramão de empresa para eventual aquisição parcelada de aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não—
perecíveis, para os projetos do serviçodeeonvwênciaefonalecimmmdewhcuios (SCFV), dosewiçodepmteçãoe
atendimento integral à família (PAIF) e do programa criança feliz (PCF) do CRAS deste Município de Itaquara/Bahia,
conforme Termo de Referência em anexo (ANEXO I).
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
Será de 12(doze) meses, contada da data de sua assinatura, nos termos do que dispõe o inciso III do 539 do artigo
15 da Lei 8.666/93.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS:
O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria Municipal de Assistência social.

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:
Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos fornecimentos registrados na presente Ata,

encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:
EMPRESA REGISTRADA: M. A&C DISTRIBUle LTDA
CNPJ: 39.266.871/0001—97

ENDEREÇO: TV Menandro Minahim, Nº132 , Palmeira, Jaguaquara - Bahia, CEP 45.345-000
LOTE

OBJETO

oí * "É

Contratação'de empresa para eventual aquisição parcelada de
aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não-perecíveis, R$ 87,895,00 (Oitenta e sete

ALOR REGISTRADO
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mil oitocentos e noventa e
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L
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5. DO CONTRATO:
A critério da Prefeitura Municipal da Itaquara, obedecida a ordem de classificação, o(s) licitante“) voncador(s),
cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s) para retirar a Nota
de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do recebimento da
convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata.
5.2.A partir da assinatura da Ata, passa a ser considerado como CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além

do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Anexo I do Edital de licitação do Pregão
Eletrônico n' 023/2021.
5.3. 0 Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo
I, podendo a Administração promover a contratação do fornecimento de acordo com suas necessidades.
5.4.A Prefeitura Municipal de Itaquara não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas
para o fornecimento pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade decondições.

ÁF/n

lnznn

Praça Jardim dos Três Poderes, nªº, Ií/enlro IIzÁu
Telefax (73) 5432110
CEP 4.53
CNPJ nº I? 763 735/000149

? ,lnc Zªzá/'n':

a — Bahia
—000
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O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando
a Prefeitura Municipal de ltaquara, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipalde Itaquara, observadas, ainda,

as demais regras impostas no art. 8º do Decreto n.º38/2017.

6. DO PAGAMENTO:
O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser atestada
pela Secretaria solicitante;

6.2 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal os seguintes
documentos:

Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.98.036/90);
I — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, fornecido pela CEF — Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.98.036/90);

II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
III » Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.'|us.br[certidão.

7. DAS OBRIGACOES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as

especificações dos fornecimentos registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado, e de aplicação depenalidades.
Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finaiidade de verificar sua compatibilidade com aqueles
registrados na ata.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer a

outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
Fiscal de contrato: Felipe Almeida da Conceição

8. DAS OBRIGACOES DO DETENTOR DA ATA:
Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexol do edital do Pregão n.º 023/2021.

Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
GERENCIADOR referentesas condições firmadas na presente Ata.

i egularidad s constatadas pelo O
[7/Á/

ÃO

k”/
On

[Kºf/l

”[”/0

/3//lm

Praça Jardim dos Três Poderes, nº 69, #níltaquaé oÉªhiª
Telefax (73) 5432110
C
45340-0
CNPJ nº l3.763,735/0001-19

http://itaquara.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
16 de setembro de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2620

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-19Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
ITAQUARA

Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de

Pregão n.º 023/2021.

ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.

informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação
ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.

Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros, direta e
indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.

9 - DASPENALIDADES:
,
Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que
couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ataque:
a) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
|:) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
c) não mantiver a proposta,injustificadamente;

d) falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) cometer fraude fiscal.

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Itaquara, poderá,
garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a) advertência;

b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por
base o valor global do respectivo lote;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão
docontrato.

As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de
até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas ”b" e ”c", a
penalidade de advertência, prevista no item 9.2, alínea ”a", facultada a defesa do interessado, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da notificação.
Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual
poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.

As sanções previstas no item 9.2, alíneas "b" e “c", poderão ser aplicadas conj ntamente com as demais
penalidades previstas nesta Ata.

/”L A, 3,7, Á/m
,
Praça Jardim dos Três Poderes, nº 69, Cenª, lil/quam

Telefax (73) 5432110
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10.
DAS ALTERAÇÓES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8566/93.
O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços. registrados que forem iguais. ou inferiores a média

daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Itaquera, por intermédio do órgão gerenciador do registro
depreços.

Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá— Io aos
níveis definidos nos termos do subitem anterior.
Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o
órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, media nte requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;e

h) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação..
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá

proceder a revogação da Ata de Registro de Preços.

11.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
0 detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justincativa aceitável;
:) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;

d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente
comprovados.

12.
DA PUBLICIDADE
O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e as
quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial, em
conformidade com o disposto no art. Gº, inciso I do Decreto n.º38/2017.

Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oficial,
conforme previsto no art. 15, é 29 da Lei n98.666/93,

H/n Á/M/o3
[342
Praça Jardim dos Três Poderes, nº 69, Cªftasquar
aríí—£ahia

Telefax (73 ) 5432110

Jim/i

#/

45340
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http://itaquara.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
16 de setembro de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2620

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-21Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

_;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

ITAQUARA
13.

nas ouseosrçõrs FINAIS:

Integram apresente ata o Processo Administrativo n9092/2021, o Edital do Pregão Eletrônico n.ºOZ3/2021 e as
propostas, com preços e especificações.
As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de ltaquara.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 03
(três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

iTAQUARA/BA, 15 deiuiho de ZQZL

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF sob n.º O36.025.995-23
MUNICIPIO DE ITAQUARA

M. A&C DISTRIBUIDORA LTDA '
CNPJ Nº39.266.871/0001-97
CAR
ANTONIO BISPO ANDRADE

c F/M sobn
()

No E:

CPF:

CPF:

[”[“/Kªrl!

”(,/fun [ªzo/in

no

TESTEMUNHAS:
NOME:

o 8.984.845-76

'

'

0 Presente contrato preenche todos
os

requisitos

conformidade

legais
com

estando
as

em

normas

vigentes.

Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494

Assessoria Juridica

Em

]

[2021

Praça Jardim dos Três Poderes, nº 69, Centro. Itaquera , Bahia

Telefax (73) 5432110
CEP 45340-000
CNPJ nº 13 763 735/0001—19

http://itaquara.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
16 de setembro de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2620

-22Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

DISTRATO (CONTRATO Nº 125/2021)

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 125/2021
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL REF. AO CONTRATO
Nº 014/2021 FIRMADO COM A SENHORA MARIA LUCIA
SOUZA DA SILVA

O MUNICIPIO DE ITAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº.
13.763.735/0001-19, com sede na Praça Três Poderes, 69, Centro Itaquara-BA, CEP 45.340-000, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA, brasileiro, maior, solteiro,
advogado, inscrito no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173,
Loteamento Agenor Araújo, Itaquara – BA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista
o que consta no Processo Administrativo nº 111/2021 e na Dispensa de Licitação nº 078/2021, com base no art.
Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e na proposta de preço apresentada pela
CONTRATADA, simplesmente denominada CONTRATADA, RESOLVEM rescindir amigavelmente o contrato, o
que o faz pelos seguintes motivos:
CLÁUSULA I - DO OBJETO:
O presente termo tem por objeto a Locação de imóvel situado na Rua Holanda, 250 CEP 45340-000, Itaquara –
Bahia, destinado a residência da Sra. Maria de Fatima Bento Borges, maior, brasileira, portadora de RG 05696898
13 e CPF 009.182.355-29, favorecida pela Secretaria de Assistência Social, por se tratar de pessoa carente deste
município, com base no que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, nos termos da legislação vigente
aplicável à matéria, definidas dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes, a contar da presente data.
CLÁUSULA II - DA RESCISÃO CONTRATUAL:
A partir da presente data, ficam rescindidos o Contrato 125/2021, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Itaquara/BA e a Senhora MARIA LUCIA SOUZA DA SILVA, que, neste ato, dá quitação geral, plena e irrevogável
ao Município de Itaquara, em relação a locação de imóvel, relativos ao contrato, ora finalizado, até o momento.
CLÁUSULA III – DO FORO:
As partes elegem o Foro da Comarca de Jaguaquara, Bahia para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do
presente distrato, renunciando a qualquer outro, por mais especial que seja.
Por estarem plenamente de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente Instrumento em 03
(três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo.
Itaquara (BA), 30 de Agosto de 2021.
__________________________________________
MUNICÍPIO DE ITAQUARA
Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa
_______________________________________
MARIA LUCIA SOUZA DA SILVA

CPF 244.107.485-72
Locadora

TESTEMUNHAS: ___________________________
Nome:
CPF:

________________________________
Nome:
CPF:
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EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 88/2021)

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Extrato de dispensa de licitação n.º 88 Contratante: Município de Itaquara, Bahia. Objeto
Prestação de serviço de ministração de palestras aos assistidos da Secretaria Municipal de
Promoção Social, visando o favorecimento do convívio e o fortalecimento do vínculo familiar das
famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, no intuito de promover a disseminação de
informações e o desenvolvimento de informações, conforme especificações constantes no Termo
de Referência, Fundamento Legal: art. 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
Autorização: 25 de Agosto de 2021. Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa- Prefeito. Valor
Estimado: R$ 600,00 (Seiscentos reais). Contratado: RAFAELLA DE OLIVEIRA SANTOS, inscrita
no CPF sob o nº. 030.646.475-63 e RG n° 10.028.075-73, estabelecida na Rua do Asfalto, 19,
CENTRO, Nova Itarana - BA, CEP 45390-000.
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 094/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2021

Aos vinte e um dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e um, o MUNICÍPIO DE ITAQUARA, ESTADO
DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.763.735/0001-19, com sede na Praça Jardim dos Três Poderes,
69, Itaquara- Bahia, representado por seu Prefeito Municipal Senhor MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ
COSTA,
asilei o, aio , soltei o, advogado, i s ito o CPF/MF so
.º
.
.99 - , eside te e
do i iliado a Rua Máxi o Quad os,
, Lotea e to Age o A aújo, Ita ua a – BA, neste ato denominado
CONTRATANTE e do outro a empresa WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME, inscrita no CNPJ
N° 14.990.524/0001-81, situada e esta ele ida a Rua Moreira Coelho, 127 sala 14, Centro, A a gosa-Bahia,
CEP
, te do o o ep ese ta te Se ho a GILENO JOSE CRUZ OLIVEIRA, i s ito o CPF/MF so
.º 374.839.275-34 e RG Nº 2233.409-28, Residente e domiciliado na Rua Deraldo Bulhoes, 111, Centro,
Amargosa-Bahia CEP: 45300-000, no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do art. 15 da Lei
Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º
025/2021, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação por
ela(s) alcançada(s), por item, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e
aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

1. DOOBJETO:

Contratação de Empresa para eventual aquisição parcelada de material necessários a garantir a
segurança sanitária de alunos e profissionais de educação das unidades escolares, (limpeza,
higiene, material de proteção), conforme Portaria 1857/2020 – PSE e Termo de Referência em
anexo (ANEXO I), para atender as demandas dos serviços do Município de Itaquara/BA, por registro
de preços.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

Será de 12(doze) meses, contada da data de sua assinatura, nos termos do que dispõe o inciso III do §3º do
artigo 15 da Lei 8.666/93.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS:

O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer.

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos fornecimentos registrados na presente Ata,
encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame
licitatório:
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EMPRESA REGISTRADA: WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME
CNPJ: 14.990.524/0001-81
ENDEREÇO: Rua Moreira Coelho, 127 sala 14, Centro, A a gosa-Bahia, CEP
LOTE
OBJETO
VALOR REGISTRADO
Contratação de Empresa para eventual aquisição parcelada de
03
material necessários a garantir a segurança sanitária de alunos R$2.999,90
(Dois
mil
e profissionais de educação das unidades escolares, (limpeza,
novecentos e noventa e nove
higiene, material de proteção), conforme Portaria 1857/2020 –
PSE e Termo de Referência em anexo (ANEXO I), para atender reais e noventa centavos).
as demandas dos serviços do Município de Itaquara/BA, por
registro de preços.
LOTE
03
ITEM
1

2

3

DESCRIÇÃO
Touca descartável - Confeccionada em TNT, 100%
polipropileno, hipoalergênica, permeável ao ar, material
atóxico que permita adequada ventilação, com gramatura
mínima 20 gramas, com média elasticidade nas extremidades
p/ perfeito ajuste e costura ultrassônica que não se desfaz
c/facilidade. (pcts contendo 100
unid.)
Termômetro Laser digital, tipo: infravermelho; aplicação: para
medir a temperatura corporal sem contato corpóreo em
crianças e adultos; característica(s): distância de aferição entre
5 a 15 cm, c/ gatilho acionador e bip indicativo
(aproximadamente 1 segundo), display para mensuração da
temperatura lcd retro iluminado, alarme sonoro na detecção
de febre e apresentação de diferentes cores conforme a
temperatura, tempo máximo para medição 1s, desligamento
automático da bateria após uso, c/ faixa de medição de 32,0 a
43,0 ºc (pele) e 0 a 100°c (superfície ou objetos); alimentação:
2 pilhas AA inclusas; garantia: 1 ano.
PROTETOR FACIL FACE SHIELD,
Protetor facial com visor de acetato ou policarbonato
incolor, com altura de 270 mm (+/- 20 mm), largura na
parte superior de 280 mm (+/- 10 mm), largura na parte
inferior de 200 mm (+/- 10 mm), espessura mínima de 1,1
mm e que seu desenho permita movimentações laterais do
usuário
sem provocar desconforto e perda de mobilidade.

UND

QUANT

VL UNIT.

PC

20

R$ 26,04

R$ 520,80

NOBRE

UN

15

R$ 98,34

R$ 1.475,10

HONGYI

UN

80

R$ 12,55

R$ 1.004,00

PLASTICANY

TOTAL DO LOTE 03 >>( DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA
CENTAVOS )

VL TOTAL

MARCA

R$ 2.999,90

5. DO CONTRATO:
A critério da Prefeitura Municipal de Itaquara, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s)
vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s)
para retirar a Nota de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data
do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital
e à respectiva Ata.

5.2.A partir da assinatura da Ata, passa a ser considerado como CONTRATADO, obrigando-se a obedecer,
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além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Anexo I do Edital de Licitação do
Pregão Eletrônico n° 025/2021.
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo I, podendo a Administração promover a contratação do fornecimento de acordo com suas
necessidades.
5.4.A Prefeitura Municipal de Itaquara não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações
específicas para o fornecimento pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade decondições.
O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando a Prefeitura Municipal de Itaquara, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido
é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Itaquara, observadas,
ainda, as demais regras impostas no art. 8º do Decreto n.º38/2017.

6. DO PAGAMENTO:
O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser
atestada pela Secretaria solicitante;

6.2 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal os seguintes
documentos:
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF –
Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º8.036/90);
II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
III - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site
www.tst.jus.br/certidão.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as
especificações dos fornecimentos registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.

observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado, e de aplicação depenalidades.
Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com
aqueles registrados na ata.
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Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer
a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme
item 5.6.
Fiscal de contrato: Felipe Almeida da Conceição
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:

Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão n.º 025/2021.
Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata.
Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
Pregão n.º 025/2021.
informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à
aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a
manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros,
direta e indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.
9 - DASPENALIDADES:
Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº.
8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ataque:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
não mantiver a proposta,injustificadamente;
falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal.

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Itaquara,
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando
por base o valor global do respectivo lote;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão docontrato.
As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo
de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
Co pete a Auto idade Co pete te a apli ação das pe alidades p evistas os ite s 9. e 9. , alí eas
e
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, a pe alidade de adve tê ia, p evista o ite 9. , alí ea a , fa ultada a defesa do i te essado, o p azo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual
poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
As sa ções p evistas o ite 9. , alí eas
e
, pode ão se apli adas o ju ta e te o as de ais
penalidades previstas nesta Ata.
10.
DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.

O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade
de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Itaquara, por intermédio do órgão gerenciador do
registro depreços.
Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá- lo
aos níveis definidos nos termos do subitem anterior.
Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo
o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;e
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
11.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no
mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior,
devidamente comprovados.
12.

DA PUBLICIDADE
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O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e
as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial,
em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º38/2017.
Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa
Oficial, conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº8.666/93.
13.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Integram apresente ata o Processo Administrativo nº094/2021, o Edital do Pregão Eletrônico n.º025/2021 e
as propostas, com preços e especificações.

As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Itaquara.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em
03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
ITAQUARA/BA, 21 de Julho de 2021.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF so .º
.
.99 MUNICÍPIO DE ITAQUARA

WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA – ME
CNPJ N° 14.990.524/0001-81
GILENO JOSE CRUZ OLIVEIRA
CPF/MF so .º 374.839.275-34
NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
O P ese te co t ato p ee che todos
os

e uisitos

co fo

idade

legais
co

esta do
as

o

e
as

vige tes.

Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assesso ia Ju ídica
E

/

/

Praça Jardim dos Três Poderes, nº 69, Centro, Itaquara – Bahia
Telefax (73) 5432110
CEP 45340-000
CNPJ nº 13.763.735/0001-19

http://itaquara.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
16 de setembro de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2620

-30Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021)
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 094/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2021

Aos vinte e um dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e um, o MUNICÍPIO DE ITAQUARA, ESTADO
DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.763.735/0001-19, com sede na Praça Jardim dos Três Poderes,
69, Itaquara- Bahia, representado por seu Prefeito Municipal Senhor MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ
COSTA,
asilei o, aio , soltei o, advogado, i s ito o CPF/MF so
.º
.
.99 - , eside te e
do i iliado a Rua Máxi o Quad os,
, Lotea e to Age o A aújo, Ita ua a – BA, neste ato denominado
CONTRATANTE e do outro a empresa JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA,
inscrita no CNPJ N° 00.773.352/0001-80, situada e esta ele ida a Rua Laranjeiras, 781, Centro, A a aju - SE,
CEP 49010-000, te do o o ep ese ta te Se ho a JOSÉ CRISTIANO VIEIRA SANTOS, i s ito o CPF/MF
so
.º 356.721.965-00 e RG Nº 782.730/SSP-SE, Residente na Rua Floriano Peixoto, 207, Bairro Getúlio
Vargas, CEP: 49055-420, ARACAJU/SE no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do art. 15 da
Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º
025/2021, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação por
ela(s) alcançada(s), por item, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e
aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

1. DOOBJETO:

Contratação de Empresa para eventual aquisição parcelada de material necessários a garantir a
segurança sanitária de alunos e profissionais de educação das unidades escolares, (limpeza,
higiene, material de proteção), conforme Portaria 1857/2020 – PSE e Termo de Referência em
anexo (ANEXO I), para atender as demandas dos serviços do Município de Itaquara/BA, por registro
de preços.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

Será de 12(doze) meses, contada da data de sua assinatura, nos termos do que dispõe o inciso III do §3º do
artigo 15 da Lei 8.666/93.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS:

O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer.

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos fornecimentos registrados na presente Ata,
encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame
licitatório:
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EMPRESA REGISTRADA: JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA
CNPJ: 00.773.352/0001-80
ENDEREÇO: Rua Laranjeiras, 781, Centro, A a aju - SE, CEP 49010-000
LOTE
OBJETO
VALOR REGISTRADO
Contratação de Empresa para eventual aquisição parcelada de
02
material necessários a garantir a segurança sanitária de alunos R$ 7.500,00 (Sete
e profissionais de educação das unidades escolares, (limpeza,
quinhentos Reais).

Mil

e

higiene, material de proteção), conforme Portaria 1857/2020 –
PSE e Termo de Referência em anexo (ANEXO I), para atender
as demandas dos serviços do Município de Itaquara/BA, por
registro de preços.

LOTE 2
ITEM

Valor Unitário

Valor Total

1

R$ 2,50

R$ 7.500,00

Descrição do Material
Marca
Unid.
Quant.
MÁSCARA de tecido 100% algodão, com
logomarca da Prefeitura e da Secretaria de
JeM
UND
3000
educação, para crianças, adolescentes e
adultos.
Valor Total Extenso: Sete Mil e quinhentos Reais

R$ 7.500,00

5. DO CONTRATO:
A critério da Prefeitura Municipal de Itaquara, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s)
vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s)
para retirar a Nota de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data
do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital
e à respectiva Ata.

5.2.A partir da assinatura da Ata, passa a ser considerado como CONTRATADO, obrigando-se a obedecer,
além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Anexo I do Edital de Licitação do
Pregão Eletrônico n° 025/2021.
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo I, podendo a Administração promover a contratação do fornecimento de acordo com suas
necessidades.
5.4.A Prefeitura Municipal de Itaquara não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações
específicas para o fornecimento pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade decondições.
O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando a Prefeitura Municipal de Itaquara, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido
é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
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A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Itaquara, observadas,
ainda, as demais regras impostas no art. 8º do Decreto n.º38/2017.

6. DO PAGAMENTO:
O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser
atestada pela Secretaria solicitante;

6.2 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal os seguintes
documentos:
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF –
Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º8.036/90);
II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
III - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site
www.tst.jus.br/certidão.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as
especificações dos fornecimentos registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.

observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado, e de aplicação depenalidades.
Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com
aqueles registrados na ata.
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer
a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme
item 5.6.
Fiscal de contrato: Felipe Almeida da Conceição
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:

Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão n.º 025/2021.
Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata.
Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
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Pregão n.º 025/2021.

informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à
aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a
manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros,
direta e indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.
9 - DASPENALIDADES:
Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº.
8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ataque:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
não mantiver a proposta,injustificadamente;
falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal.

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Itaquara,
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando
por base o valor global do respectivo lote;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão docontrato.
As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo
de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
Co pete a Auto idade Co pete te a apli ação das pe alidades p evistas os ite s 9. e 9. , alí eas
e
, a pe alidade de adve tê ia, p evista o ite 9. , alí ea a , fa ultada a defesa do i te essado, o p azo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual
poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
As sa ções p evistas o ite 9. , alí eas
e
, pode ão se apli adas o ju ta e te o as de ais
penalidades previstas nesta Ata.
10.
DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.

O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade
de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Itaquara, por intermédio do órgão gerenciador do
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registro depreços.

Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá- lo
aos níveis definidos nos termos do subitem anterior.
Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo
o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;e
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
11.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no
mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior,
devidamente comprovados.
12.
DA PUBLICIDADE
O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e
as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial,
em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º38/2017.

Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa
Oficial, conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº8.666/93.
13.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Integram apresente ata o Processo Administrativo nº094/2021, o Edital do Pregão Eletrônico n.º025/2021 e
as propostas, com preços e especificações.

As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Itaquara.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em
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03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
ITAQUARA/BA, 21 de Julho de 2021.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF so .º
.
.99 MUNICÍPIO DE ITAQUARA

JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA
CNPJ N° 00.773.352/0001-80
JOSÉ CRISTIANO VIEIRA SANTOS
CPF/MF so .º 356.721.965-00
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
O P ese te co t ato p ee che todos
os

e uisitos

co fo

idade

legais
co

esta do
as

o

e
as

vige tes.

Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assesso ia Ju ídica
E

/

/
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE GOVERNO
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2021)

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Extrato de dispensa de licitação n.º 89 Contratante: Município de Itaquara, Bahia. Objeto
Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviço de uma empresa especializada para
realização de pesquisa quantitativa com aplicação de 300 questionários na zona rural e urbana
para identificação dos índices inerentes: Administração Municipal, Educação e Saúde, bem como
elaboração de seminário interno para definição de marcas e desafios de governo do município de
Itaquara, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Fundamento Legal: art.
24, inciso II da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Autorização: 24 de Agosto de 2021.
Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa- Prefeito. Valor Estimado: R$ 16.000,00 (Dezesseis mil
reais). Contratado: SIST – COMPASSO DE CONSULTORIA, PESQUISA E PLANEJAMENTO
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.661.310/0001-73, estabelecida na Avenida do
Cinquentenário, 349, Sala 303, Centro, Itabuna- Bahia, CEP 45.600-002.
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RESUMO (CONTRATO Nº 139/2021)

MODALIDADE:
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CNPJ/CPF:
OBJETO:

VALOR TOTAL:
VIGÊNCIA:
ASSINATURA:

RESUMO DE CONTRATO Nº. 139/2021
Nº. 089/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE ITAQUARA
SIST – COMPASSO DE CONSULTORIA, PESQUISA E PLANEJAMENTO EIRELI
11.661.310/0001-73
Prestação do serviço de empresa especializada para realização de pesquisa
quantitativa com aplicação de 300 questionários na zona rural e urbana para
identificação dos índices inerentes: Administração Municipal, Educação e Saúde.
Elaboração de seminário interno para definição de marcas e desafios de governo do
município de Itaquara.
R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais)
26 de Agosto de 2021
31 de Dezembro de 2021
Unidade

DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Projeto/Atividade

05 –
4.005 – Gestão das
Secretaria
Ações Técnicas e
Municipal de Administrativas da
Administraç
Secretaria
ão E
Municipal
Finanças.

Elemento de
Despesa
3.3.90.39.00.00- Outros
Serviços Terceiros – Pessoa
Jurídica

Fonte

00

Itaquara - BA, 26 de Agosto de 2021
Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa
Prefeito Municipal

http://itaquara.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
16 de setembro de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2620

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-38Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESUMO (CONTRATO Nº 132/2021)

MODALIDADE:
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CNPJ/CPF:
OBJETO:

VALOR TOTAL:
ASSINATURA:
VIGÊNCIA:

RESUMO DE CONTRATO Nº. 132/2021
Nº. 005/2021
CARTA CONVITE
MUNICÍPIO DE ITAQUARA
EMPRESA FRANCISCO VASCONCELOS RIBEIRO
13.025.129/0001-04
Prestação de Serviços relativos ao cadastramento e recadastramento multifinalitário,
de todos os imóveis urbanos de Itaquara, incluindo imagem de satélite de alta
resolução e pós-processamento, mapeamento cartográfico digital vinculado à
Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serv. Públicos deste Município, através
do menor preço global.
R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais)
20 de Agosto de 2021
20 de Agosto de 2022
Unidade

DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Projeto/Atividade

04 – Secretaria
Municipal de
Administração e
Finanças.

4.005 - Gestão das
Ações Técnicas e
Administrativas

Elemento de
Despesa

3.3.90.39.00.00- Outros
Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica.

Fonte

00Recursos
Ordinários

Itaquara - BA, 20 de Agosto de 2021
Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa
Prefeito Municipal
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 094/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2021

Aos vinte e uv dias do vês de Julho do ano de dois vil e vinte e uv, o MUNICÍPIO DE ITAQUARA, ESTADO
DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.763.735/0001-19, cov sede na Praça Jardiv dos Três Poderes,
69, Itaquara- Bahia, representado por seu Prefeito Municipal Senhor MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ
COSTA, brasileiro, vaior, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e
doviciliado na Rua Máxivo Quadros, 173, Loteavento Agenor Araújo, Itaquara – BA, neste ato denovinado
CONTRATANTE e do outro a evpresa DANILO BARRETO DE MELO 01287695566, inscrita no CNPJ
N°32.044.835/0001-06, situada e estabelecida na Rua Coronel Álvaro Silva, N°263 , Centro, Jaguaquara Bahia, CEP 45.345-000, tendo covo representante Senhor(a) DANILO BARRETO DE MELO, inscrito no CPF/MF
sob n.º 012.876.955-66 e RG Nº 09.306.773-90 no uso da covpetência que lhe foi atribuída nos tervos do
art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as devais norvas legais aplicáveis, de acordo cov o
resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
n.º 025/2021, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo cov a classificação
por ela(s) alcançada(s), por itev, observadas as condições do Edital que integra este instruvento de registro
e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguev.
1. DOOBJETO:

Contratação de Empresa para eventual aquisição parcelada de material necessários a garantir a
segurança sanitária de alunos e profissionais de educação das unidades escolares, (limpeza,
higiene, material de proteção), conforme Portaria 1857/2020 – PSE e Termo de Referência em
anexo (ANEXO I), para atender as demandas dos serviços do Município de Itaquara/BA, por registro
de preços.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

Será de 12(doze) veses, contada da data de sua assinatura, nos tervos do que dispõe o inciso III do §3º do
artigo 15 da Lei 8.666/93.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS:

O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Lazerl.

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, a evpresa, as quantidades e as especificações dos forneciventos registrados na presente Ata,
encontrav-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordev de classificação obtida no certave
licitatório:
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EMPRESA REGISTRADA: DANILO BARRETO DE MELO 01287695566
CNPJ: 32.044.835/0001-06
ENDEREÇO: Rua Coronel Álvaro Silva, N°263 , Centro, Jaguaquara - Bahia, CEP 45.345-000.
LOTE
OBJETO
VALOR REGISTRADO
Contratação de Empresa para eventual aquisição parcelada de
01
material necessários a garantir a segurança sanitária de alunos
e profissionais de educação das unidades escolares, (limpeza,
higiene, material de proteção), conforme Portaria 1857/2020 –
R$ 10.500,00 (Dez
PSE e Termo de Referência em anexo (ANEXO I), para atender
quinhentos reais).
as demandas dos serviços do Município de Itaquara/BA, por
registro de preços.

vil

e

LOTE 1
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QNT

MARCA

1

Tapete Sanitizante Plus Produto
confeccionado totalmente com
borracha, 10mm de espessura, antichama, lavável e de alta durabilidade.
Base sólida e antiderrapante. Fibra
injetada no costado. Serve para
descontaminar os calçados. Possui
borda de 5cm sem emendas, elaborada
em borracha flexível para evitar o
vazamento da solução sanitizante.
Sabonete líquido, aspecto físico líquido
viscoso cremoso, odor erva
doce/lavanda acidez neutro ph,
características adicionais viscosidade
mínima 600 cps , 01l
Toalhas de papel interfolhadas.
Contém duas dobras, tonalidade
creme, embalagem em fardo papel
kraft, Fardo com aproximadamente
1.000 folhas.
Álcool gel 70% (INPM) e glicerina,
indicado na FRICÇÃO
ANTISSÉPTICA da pele sem
necessidade de enxágue após sua
utilização, podendo substituir a
higienização com água e sabão, quando
a pele não estiver visivelmente suja.
Validade mínima de 24 meses, 01lt
Álcool 70% para desinfecção de
superfícies, equipamentos, utensílios e
mão. Liquido incolor, isento de
partículas visíveis a olho nu, volátil e
inflamável, Odor característico de
álcool. Composto por água purificada e
álcool etílico hidratado neutro.
Acondicionado em embalagem de 1
litro, plástica, firme, opaca, com tampa
rosca/lacre, com registro e validade. Cx
c/ 12 und
DISPENSER ÁLCOOL GEL /
SABONETEIRA - 01 LITRO C/

UN

12

KAPAZI

L

120

PCT

2

3

4

5

6

VL
UNIT
50,00

VL TOTAL

ONLY (START
QUIMICA)

6,50

780,00

20

IDEAL

11,00

220,00

L

100

START
QUIMICA

10,00

1000,00

CX

20

ITAJÁ

90,00

1800,00

UN

10

CENTURY

49,87

498,70

600
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7
8

9

10
11

12

VÁLVULA. DISPENSER em plástico
ABS com reservatório
Capacidade:1000 ml Medidas do
Produto: (Altura) 23,5mm - (largura)
11,0mm - (Profundidade) 11,2mm
Medidas da Caixa: (Altura) 25mm (largura) 12,0mm - (Profundidade)
15mm Possui sistema de válvula e
fechamento por chave. Acompanha
tampa para o reservatório e kit com
buchas e parafusos para fixação na
parede.
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO
borrifador, com tampa pulverizadora,
válvula gatilho, na cor transparente,
rígido.
borrifador, 500ml, com tampa
pulverizadora, válvula gatilho, na cor
transparente, rígido com marcação de
ML de capacidade no frasco.
LUVA DE BORRACHA m e g / par
Balde espremedor com mop capacidade
10 litros, com plástico resistente
polietileno. Descrição: balde
espremedor com mop capacidade 10
litros, com um cabo de 1,25 metro, 2
refis de limpeza geral e um cesto para
centrifugação, com um excelente poder
de limpeza e 100% de centrifugação
Totem de suporte para álcool em gel dispositivo acionado pelo pé e por meio
de alavanca que libera a quantidade
ideal para higienização das mãos sem
contato manual. Possui compartimento
que encaixa, frascos de álcool de 2,5
litros,
Especificações:-120cm de altura; 30cmde largura; - 15cm de
profundidade. Inclui o espaço e a
personalização de logomarca. Material:
poliestireno de alto impacto. Inclui-se
no objeto a inserção da logomarca:
"PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAQUARA - SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"

UN

10

NOBRE

28,00

280,00

UN

15

START
QUIMICA

5,50

82,50

UN

20

NOBRE

7,99

159,80

UND

40

SANRO

4,50

180,00

UN

20

BOMPACK

90,00

1800,00

UN

6

PROMOMETAL

516,50

3099,00

DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS

R$10.500,00

5. DO CONTRATO:
A critério da Prefeitura Municipal de Itaquara, obedecida à ordev de classificação, o(s) licitante(s)
vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(v) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s)
para retirar a Nota de Evpenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data
do recebivento da convocação, estando as obrigações assuvidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital
e à respectiva Ata.
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5.2.A partir da assinatura da Ata, passa a ser considerado como CONTRATADO, obrigando-se a obedecer,
além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Anexo I do Edital de Licitação do
Pregão Eletrônico n° 025/2021.
5.3. O Sisteva de Registro de Preços não obriga a contratação, nev vesvo nas quantidades indicadas no
Anexo I, podendo a Advinistração provover a contratação do fornecivento de acordo cov suas
necessidades.
5.4.A Prefeitura Municipal de Itaquara não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certave, a firvar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações
específicas para o fornecivento pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecivento ev igualdade decondições.
O direito de preferência de que trata o subitev anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando a Prefeitura Municipal de Itaquara, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido
é igual ou vaior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata ev baixar o preço
registrado, igualando ou tornando-o venor que o obtido ev referida licitação.
A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Advinistração Pública que não tenha
participado do certave licitatório, vediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Itaquara, observadas,
ainda, as devais regras ivpostas no art. 8º do Decreto n.º38/2017.
6. DO PAGAMENTO:
O pagavento será ev até 30 (trinta) dias após entrega do vaterial e evissão da nota fiscal que deverá ser
atestada pela Secretaria solicitante;

6.2 Para efeito de pagavento, a Contratada deverá encavinhar juntavente cov Nota Fiscal os seguintes
docuventos:
– Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tevpo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF –
Caixa Econôvica Federal, devidavente atualizado (Lei n.º8.036/90);
II - Certidão de Regularidade cov a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
III - Prova de regularidade relativa a débitos inadivplidos perante a Justiça do Trabalho, vediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva cov efeito de negativa que poderá ser obtida no site
www.tst.jus.br/certidão.
I

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
Gerenciar a presente Ata, indicando, sevpre que solicitado, o nove do detentor da ata, o preço, e as
especificações dos forneciventos registrados, observada a ordev de classificação indicada na licitação.

observar para que, durante a vigência da presente ata, sejav vantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bev assiv, a covpatibilidade cov as obrigações assuvidas.
Conduzir eventuais procediventos advinistrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de vercado, e de aplicação depenalidades.
Acovpanhar a evolução dos preços de vercado, cov a finalidade de verificar sua covpatibilidade cov
aqueles registrados na ata.
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Acovpanhar e fiscalizar o cuvprivento das condições ajustadas na presente Ata.
Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordev de classificação) quanto ao interesse ev fornecer
a outro(s) órgão da Advinistração Pública que externe(v) a intenção de utilizar a presente Ata, conforve
itev 5.6.
Fiscal de contrato: Felipe Alveida da Conceição
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:
Fornecer os vateriais obedecendo rigorosavente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão n.º 025/2021.

Providenciar a ivediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firvadas na presente Ata.
Viabilizar o atendivento das condições firvadas a partir da data da publicação da presente Ata.
vanter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
Pregão n.º 025/2021.
inforvar, no prazo váxivo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebivento da notificação, quanto à
aceitação ou não do fornecivento a outro órgão da Advinistração Pública (não participante) que venha a
vanifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforve itev 5.6.
Arcar, inteira e exclusivavente, cov todas as despesas e custos, inclusive ev relação a transporte, bev covo
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e coverciais, seguros, taxas, ivpostos e quaisquer outros,
direta e indiretavente relacionados cov o objeto desta Ata.
9 - DASPENALIDADES:
Ficará ivpedida de licitar e contratar cov o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sev
prejuízo das vultas previstas neste Edital e das devais covinações referidas no Capítulo IV da Lei nº.
8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da avpla defesa, o detentor da ataque:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

no prazo detervinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
apresentar docuvento falso ou fizer declaração falsa;
não vantiver a proposta,injustificadavente;
falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
covportar-se de vodo inidôneo;
coveter fraude fiscal.

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Advinistração da Prefeitura Municipal de Itaquara,
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a) advertência;
b) vulta voratória de 0,2% (dois décivos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tovando
por base o valor global do respectivo lote;
c) vulta covpensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão docontrato.
As vultas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na ivpossibilidade, recolhida no prazo
de até 15 (quinze) dias, da data da covunicação oficial e, caso não cuvprido, será cobrado judicialvente.
Covpete a Autoridade Covpetente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e
“c”, a penalidade de advertência, prevista no itev 9.2, alínea “a”, facultada a defesa do interessado, no prazo
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de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intervédio da que praticou o ato, a qual
poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidavente inforvado.
As sanções previstas no itev 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntavente cov as devais
penalidades previstas nesta Ata.
DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.

10.

O gerenciador da ata de registro de preços acovpanhará a evolução dos preços de vercado, cov a finalidade
de verificar sua covpatibilidade cov aqueles registrados na ata.
Serão considerados covpatíveis cov os de vercado os preços registrados que forev iguais ou inferiores a
védia daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Itaquara, por intervédio do órgão gerenciador do
registro depreços.
Quando o preço inicialvente registrado tornar-se superior ao preço védio praticado no vercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forva a adequá- lo
aos níveis definidos nos tervos do subitev anterior.
Caso o detentor da ata não concorde ev reduzir o preço, será liberado do covprovisso assuvido, devendo
o órgão gerenciador convocar os devais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de vercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, vediante
requerivento devidavente covprovado, não puder cuvprir o covprovisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do covprovisso assuvido, sev aplicação da penalidade, confirvando a

veracidade dos votivos e covprovantes apresentados, e se a covunicação ocorrer antes do pedido de
fornecivento;e
b) convocar os devais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratav os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
O detentor da ata, assegurados o contraditório e a avpla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cuvprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Evpenho no prazo estabelecido pela Advinistração sev justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no
vercado;
d) por razões de interesse público, devidavente devonstradas e justificadas pela Advinistração.
11.

O detentor da ata poderá solicitar o cancelavento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que
venha covproveter a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força vaior,
devidavente covprovados.
DA PUBLICIDADE
O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resuvida (s) do objeto e

12.
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as quantidades, covo tavbév as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas ev Ivprensa Oficial,
ev conforvidade cov o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º38/2017.
Os preços registrados serão publicados trivestralvente para orientação da Advinistração, na Ivprensa
Oficial, conforve previsto no art. 15, § 2º da Lei nº8.666/93.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Integrav apresente ata o Processo Advinistrativo nº094/2021, o Edital do Pregão Eletrônico n.º025/2021 e
as propostas, cov preços e especificações.

13.

As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirividas no foro deste Municipio de Itaquara.
E por estar, assiv, justo e avençado, depois de lido e achado conforve, foi o presente instruvento lavrado ev
03 (três) vias de igual teor e forva e assinado pelas partes e testevunhas abaixo.
ITAQUARA/BA, 21 de JuLho de 2021.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF sob n.º 036.025.995-23
MUNICÍPIO DE ITAQUARA

DANILO BARRETO DE MELO 01287695566
CNPJ N°32.044.835/0001-06
DANILO BARRETO DE MELO
CPF/MF sob n.º 012.876.955-66
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
O Presente contrato preenche todos
os

requisitos

conformidade

legais
com

estando
as

em

normas

vigentes.

Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assessoria Jurídica

Em

/

/2021
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DISTRATO (CONTRATO Nº 114/2021)

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2021
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL REF. AO CONTRATO
Nº 114/2021 FIRMADO COM A EMPRESA RODRIGO
DAVILA LEAL SERVIÇOS MÉDICOS
O MUNICIPIO DE ITAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº.
13.763.735/0001-19, com sede na Praça Três Poderes, 69, Centro Itaquara-BA, CEP 45.340-000, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA, brasileiro, maior, solteiro,
advogado, inscrito no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173,
Loteamento Agenor Araújo, Itaquara – BA, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa
RODRIGO DAVILA LEAL SERVIÇOS MÉDICOS, inscrita no CNPJ sob nº 35.643.904/0001-10, situado na Rua
Rodolfo Santos, 169, Sala 02, CEP 45.340-000- Jaguaquara– Bahia, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 90/2021 e no CREDENCIAMENTO
003/2021, com base no art. Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, RESOLVEM
rescindir amigavelmente o contrato, o que o faz pelos seguintes motivos:
CLÁUSULA I - DO OBJETO:
O presente termo tem por objeto o Credenciamento de Profissionais médicos autônomos, Pessoa Jurídica, para
prestarem serviços médicos profissionais de pronto atendimento médico plantonista e sobreaviso e médico na
unidade básica de saúde Antonio Piton, vinculado à secretaria municipal de saúde, deste município, no período de
12 meses, com base no que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, nos termos da legislação vigente
aplicável à matéria, assim como, pelas condições do edital e seus anexos e pelas cláusulas a seguir expressas,
definidas dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes, a contar da presente data.
CLÁUSULA II - DA RESCISÃO CONTRATUAL:
A partir da presente data, ficam rescindidos o Contrato 114/2021, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Itaquara/BA e EMPRESA RODRIGO DAVILA LEAL SERVIÇOS MÉDICOS, que, neste ato, dá quitação geral,
plena e irrevogável ao Município de Itaquara, em relação a locação de imóvel, relativos ao contrato, ora
finalizado, até o momento.
CLÁUSULA III – DO FORO:
As partes elegem o Foro da Comarca de Jaguaquara, Bahia para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do
presente distrato, renunciando a qualquer outro, por mais especial que seja.
Por estarem plenamente de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente Instrumento em 03
(três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo.
Itaquara (BA), 31 de Agosto de 2021.
__________________________________________
MUNICÍPIO DE ITAQUARA
Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa
_______________________________________
RODRIGO DAVILA LEAL SERVIÇOS MÉDICOS
CNPJ sob nº 35.643.904/0001-10
RODRIGO DAVILA LEAL
CPF 037.724.805-35

TESTEMUNHAS: ___________________________
Nome:
CPF:

________________________________
Nome:
CPF:
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RESUMO (CONTRATO Nº 124/2021)

MODALIDADE:
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CPF:
OBJETO:

VALOR TOTAL:
VIGÊNCIA:
ASSINATURA:

RESUMO DE CONTRATO Nº. 124/2021
CHAMADA PÚBLICA
Nº. 001/2021
MUNICÍPIO DE ITAQUARA
EMPRESA DI LÁBIO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA
11.072.627/0001-74
O presente Chamamento Público é destinado ao CREDENCIAMENTO de
laboratórios para prestação de serviços de Laboratórios de Análises Clínicas para
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Itaquara.
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
20 de Julho de 2021
20 de Julho de 2022
Unidade

Projeto/Atividade

14 - FUNDO
DOTAÇÃO
MUNICIPAL DE
ORÇAMENTÁRI
SAÚDE
A

Elemento de
Despesa

Fonte

4012 – GESTÃO DAS
339039 - Outro Serviços 02
AÇÕES TÉCNICAS E
de Terceiros de Pessoa
ADMINISTRATIVAS DA
14
SECRETARIA MUNICIPAL Jurídica.

Itaquara - BA, 20 de Julho de 2021.
Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa
Prefeito Municipal
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