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Prefeitura Municipal de
Itaetê publica:
• Ata de Registro de preços N°018.1A/2019 Pregão: N°018/2019 Registro de Preços - Objetivando a contratação de pessoa jurídica para
o Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de
construção para manutenção de prédios e logradouros públicos

Gestor - Valdes Brito De Souza / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Itaetê - BA
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Itaetê

Atas

ATA
A DE REGIS
STRO DEPR
REÇOS:N°0
018.1A/201
19

VALIDA
ADE:1 ANO
O

PREGÃO: N°018/2019– RE
EGISTRO DE
D PREÇO
OS
O MUNICIPIO DE ITAETÊ-BA
I
A, pessoa ju
urídica de direito
d
público interno, inscrito no
o
CNP
PJ sob o n° 13.922.620
0/0001-20 com
c
sede na
n Travessa Artur Pin
nto ,99 Cen
ntro Itaetê//
Ba , CEP 4679
90-000, neste ato rep
presentado pelo Sr. Prefeito,
P
Va
aldes Brito de Souza,,
brasiileiro, casad
do, portado
or da cédula de identidade n° 66
603246 SSP
P/BA, inscrrito no CPF
F
sob o nº 969.8
834.505-15,, residente e domicilia
ado na Avvenida Rio Branco, 24
47, Centro,,
Itaetê
ê-BA, neste
e ato denominado sim
mplesmente ORGÃO GERENCIA
G
ADOR DO REGISTRO
R
O
DE PREÇOS,
P
realizado po
or meio do PREGÃO PRESENCI
P
AL Nº 018//2019, e de
e outro lado
o
a em
mpresa adjudicatária no
os itens aba
aixo, dorava
ante denom
minada FOR
RNECEDOR
R, tem entre
e
si, justo e avenççado a pressente Ata que, quando
o publicada,, terá efeito
o de comprromisso de
e
forne
ecimento, nos termoss do Art. 15
5 da Lei nºº 8.666/93 e suas alte
erações, observada ass
cond
dições estab
belecidas no
o ato convo
ocatório e co
onsoante as cláusulass que seseguem:
1 – DO FORNE
ECEDOR REGISTRA
R
ADO: A partir desta da
ata, fica registrado na
a Prefeitura
a
Muniicipal de ITA
AETÊ-BA, o preço do fornecedor registrado a seguir rellacionado, objetivando
o
o
a con
ntratação de
d pessoa ju
urídica para
a o Registro
o de Preço para futura
a e eventua
al aquisição
o
de materiais
m
de construção
o para man
nutenção de
e prédios e logradouros públicos., de acordo
o
com as especificações e na
as condiçõe
es estabelecidas no ato convocató
ório.
RNECEDOR
R: ADILSON PINHEIR
RO DE OL
LIVEIRA-M
ME
FOR
CNP
PJ 17.168.924/0001-02
TELEFONE: 75
5 3335-2064
4
END
DEREÇO: Rua
R Santa Barbara, 07,
0 Centro, Andarai-B
BA, CEP: 4
46.830-000
0.
REP
PRESENTANTE LEGA
AL: Adilson Pinheiro de
d Oliveira
RG: 047130741
16 SSP/BA
F:384.664.49
95-15
CPF


DISCRIMIINAÇÃO DO MATERIAL
L
ITEM

1

2

3

4

5

6

7

LOTE
EI - MATERIAL BÁSICO

2.000 cimentoccp II 32F saco 50
5 kg

200 areia gro
ossa lavada (retiirada em jazida sem transporte
e)

200 areia fina
a barranco masssa (retirada em jazida sem tran
nsporte)

500 brita n 01
1 (retirada em ja
azida sem transsporte)

700 gravilhão
o (brita 0) (retira
ada em jazida se
em transporte)

3
30.000

bloco cerrâmico 6 furos 19x19x9

1.000 Bloco de pedra 20x40

UND

sc

m

3

m

3

m

3

m

3

und.

und

MARCA
V.UNIT

V.TOTALL

ELIZA
ABETH

R$31,89

R$63.780
0,00

R$75,61

R$15.122
2,00

R$75,30

R$15.060
0,00

R$207,84

R$103.920
0,00

R$208,10

R$145.670
0,00

R$0,90

R$27.000
0,00

R$0,90

R$900
0,00

NATU
URAL

NATU
URAL

BRSIL

BRSIL

N.CO
ONQ

NATU
URAL

1
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8

9

10

11

12

200 combogo
o de cerâmica 25cm
2
x 18cm x 7cm
7

und.

700 lajepré moldada
m
treliçada capacidade carga
c
acidental 100kg/m

2

300 lajepré moldada
m
treliçada capacidade carga
c
acidental 200kg/m
2

2

3.000 cal hidrattado para pinturra

300 Pedra bruta

m

2

m

2

kg

M²

N.CO
ONQ

R$2,60

R$520
0,00

R$54,84

R$38.388
8,00

R$65,77

R$19.731
1,00

R$2,72

R$8.160
0,00

R$162,27

R$48.681
1,00

GERD
DAL

GERD
DAL

VOTO
ORANTIN

NATU
URAL




LOTE II - MATERIAL AC
CABAMENTO

1

mico PEI V 41x41cm tipo "A" braanco liso
800 piso cerâm

2

300 revestimento cerâmico (paarede) - PEI 4 -0,220x0,40 tipo A brranco liso

m

400 argamassaa colante ACI usoo interno saco 20kkg

sc

100 argamassaa colante ACII usso externo saco 20kg

sc

150 rejunte fleexível colorido prré - fabricado saco 1kg

sc

3

4

5

6

7

m2

R$486.932,00






TECNOGRES

46,31 R$37.048,00
0
2

TECNOGRES

36,50 R$10.950,00
0
QUAR
RTIZOLITE

25,94 R$10.376,00
0
QUAR
RTIZOLITE

29,69 R$2.969,00
0
QUAR
RTIZOLITE

7,70 R$1.155,00
0

1000 forropvc branco
b
frisado réggua 20cm esp. = 8mm a 10mm - comp.
c
6,00m

m2

acabamennto simples para forro
f
pvc branco tipo
t
"C" ou "U" comprimento
c
6,00m

m

500



PLAST
TIL

21,11 R$21.110,00
0
PLAST
TIL

8,67 R$4.335,00
0




LOTE III - AÇO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
A

1

2

3

4

5

6

200 açoca 50 verga
v
com 12 meetros - 1/4" - 6.3m
mm

barra

v
com 12 meetros - 5/16" - 8.0mm
400 açoca 50 verga

barra

400 açoca 50 verga
v
com 12 meetros - 3/8" - 10.0mm

barra

100 açoca 50 verga
v
com 12 meetros - 1/2" - 12.5mm

barra

v
com 12 meetros - 4.2 mm (esstribo)
250 açoca 50 verga

barra

25 cantoneraa 04. 76 x 63.30 3/16
3
x 2 1/2



R$87.943,00
0





GERD
DAL

15,95 R$3.190,00
0
GERD
DAL

31,70 R$12.680,00
0
GERD
DAL

100,70 R$40.280,00
0
GERD
DAL

54,51 R$5.451,00
0
GERD
DAL

7,37 R$1.842,50
0
Und

GERD
DAL

157,7 R$3.942,50
0

2
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7

8

9

10

11

Itaetê

0 14
30 tubo patennte 40.30 1 1/2 0P

Und

15 Perfil UD
DC Simples - 75 x 40 x 2,65 mm - Peça
P
18kg

Und

50 chapa preta 06.35mm 1/4 2 x 100

Und

1 trançado
20 arame gallvanizado BWG 18

100 arame reccozido BWG 18 trrançado

HIPERFERRO

114,25 R$3.427,50
0
ACER
RLORMAT
TA

125,12 R$1.876,80
0

GERD
DAL

1243,24 R$62.162,00
0
kg

GERD
DAL

21,63 R$432,60
0
kg
12,15 R$1.215,00
0

GERD
DAL




LOTE IV - SERRARIA - ESQUADRIAS
E
D MADEIRA , ALUMINIO
DE
E FERRA
AGENS
1

m HDF com acaabamento em
portasemii oca em madeira capa lisa em
50
primer para pintura 0,60x22,10

und.

2

m HDF com acaabamento em
portasemii oca em madeira capa lisa em
50
primer para pintura 0,70x22,10

und.

3

50

porta em madeira
m
solida dee capa lisa em HD
DF com acabamennto em
primer para pintura 0,80x22,10

4

250 chapa em madeira compennsada resinada 10mm x 1,10m x 2,,20m

5

m
em maçarannduba para pinturra, e=3cm, l=13cm
m de 60cm a
aduela, marco
100
1,20m x 2,10m
2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

400

alisar, vissta madeira macciça em maçaranduba para pinttura, e=1cm,
l=4,5cm

p trafego médiio
30 fechaduraa embutir para bannheiro completa para

50 fechaduraa embutir externa completa para traafego médio

50 fechaduraa embutir interna completa para traafego médio

50 fechaduraa sobrepor compleeta em latão

300 dobradiçaa em aço ou latão 3"x 21/2"

50 ferrolho sobrepor em latãoo 4"

50 ferrolho sobrepor em latãoo 2"

50 cadeado laatão 40mm



R$136.499,90
0





EUC
CADOR

113,9 R$5.695,00
0

EUC
CADOR

119,52 R$5.976,00
0

UTR
RA MGM

216,07 R$10.803,50
0

EUC
CADOR

45,76 R$11.440,00
0

EUC
CADOR

108,67 R$10.867,00
0

EUC
CADOR

4,54 R$1.816,00
0

und.

und.

jogos

m

und.
SILV
VANA

59,83 R$1.794,90
0

SILV
VANA

139,04 R$6.952,00
0

SILV
VANA

59,89 R$2.994,50
0

SILV
VANA

59,39 R$2.969,50
0

SILV
VANA

11,98 R$3.594,00
0

SILV
VANA

2,54 R$127,00
0

SILV
VANA

3,67 R$183,50
0

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

40 basculantee de alumínio 0,880 x 0,60m com vidro
v
e guarnição

BRA
ASIL

23,33 R$1.166,50
0

BRA
ASIL

198,70 R$7.948,00
0

und.

3
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Itaetê

16

1
com vidro e guarnição
40 janela de alumínio com duuas folhas 1,20 x 1,20m

und.
454,26 R$18.170,40
0

BRA
ASIL




LOTE V - MATERIAL PA
ARA PINTURA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

120

f
branco nevve linha
tinta látexx acrílico interno//externo standart fosco
popular laata 18l

120 tinta látexx pvastandart uso interno branco neve lata 18l

25 tinta acríliica premium paraa piso lata 18l

100 tinta esmaalte sintético prem
mium fosco galãoo 3,6l cores diverssas

15 massa óleeo para madeira

60 massa acrrílica lata 18 l



R$92.497,80
0





latas
EUCA
ATEX

210,24 R$25.228,80
0

SUVIN
NIL

283,66 R$34.039,20
0

SUVIN
NIL

280,42 R$7.010,50
0

SUVIN
NIL

126,74 R$12.674,00
0

latas

latas

galão

galão
CORA
AL

64,67 R$970,05
5

CORA
AL

114,53 R$6.871,80
0

CORA
AL

88,78 R$3.107,30
0

CORA
AL

110,74 R$1.107,40
0

CORA
AL

92,25 R$922,50
0

CORA
AL

160,2 R$8.010,00
0

latas

35 massa corrrida lata 18 l

latas

10 fundo antiicorrosivo "zarcãão" cor cinza 3,6

b
fosco paraa madeira
10 fundo sinttético nivelador branco

50 selador accrílico lata 18 litroos

200 lixa para massa
m
80

gaalão

gaalão

latas

und.

m
100
200 lixa para madeira

IRONE
ESTRESS

3,67 R$734,00
0

IRONE
ESTRESS

1,34 R$268,00
0

3M

9,34 R$467,00
0

3M

7,05 R$352,50
0

3M

38,17 R$1.908,50
0

3M

17,86 R$893,00
0

SUVIN
NIL

14,50 R$435,00
0

und.

50 fita adesivva crepe rolo 25m
mm x 50 metros

50 trincha 111/2"

und.

und.

50 rolo lã carrneiro 23cm com cabo

50 rolo espum
ma poliester com cabo 23cm

30 solvente diluente
d
aguarrás lata 1 litro

und.

und.

litros



LOTE VI - SERRARIA / TELHADOS
T





R$104.999,55
5





4
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1

2

3

30
0.000,00

30
0.000,00

Itaetê

telha cerâmica colônial com
mum

und.
COLO
ONIAL

1,38 R$41.400,00
0

COLO
ONIAL

1,4 R$42.000,00
0

und.

telha cerâmica tipo plan

100 telha fibroocimento onduladda sem amianto 6.00mm
6
- 1,10x1,85m

und.
71,06 R$7.106,00
0

ETERNIT

4

500 Telha trappezodal 6mt

und
133,75 R$66.875,00
0

ARCE
ELOMITTAL

5

900

z
sextavaddo para fixar telhaa de fibrocimentoo em madeira
parafuso zincado
#5/16" x 150mm
1

und.
2,56 R$2.304,00
0

URGE
ENFIX

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

300 linha em madeira
m
para telhhado nas dimensões 5cm x 13cm

m madeira maçarannduba para telhaddo nas dimensõess 5cm x 6cm
500 caibro em

250 barrote em
m madeira mista 5cm
5 x 5cm

200 calha quaddrada de aço galvvanizado chapa núúmero 26 com 333cm

m madeira maçaraanduba ou mista para
p 10cm x 2,5ccm
100 sarrafo em

200 taboa em madeira serrada nas
n dimensões 200cm x 2,5cm

200 taboa em madeira serrada nas
n dimensões 300cm x 2,5cm

m cabeça 3" x 9"
100 prego açoo galvanizado com

50 prego açoo galvanizado com
m cabeça 15 x 15

20 prego açoo galvanizado sem
m cabeça 15 x 15

m cabeça 18 x 28
100 prego açoo galvanizado com

1
1.000
Parafuso auto
a
brocante 1/88

m
POLYNEON

28,56 R$8.568,00
0

POLYNEON

13,46 R$6.730,00
0

POLYNEON

3,14 R$785,00
0

GERD
DAL

23,9 R$4.780,00
0

m

m

m

m
POLYNEON

14,53 R$1.453,00
0

MISTA
A

23,45 R$4.690,00
0

MISTA
A

30,18 R$6.036,00
0

GERD
DAL

14,59 R$1.459,00
0

GERD
DAL

16,58 R$829,00
0

GERD
DAL

15,38 R$307,60
0

GERD
DAL

14,37 R$1.437,00
0

m

m

Kg

Kg

Kg

kg

und
0,74 R$740,00
0

TRAM
MONTINA




LOTE VII - MATERIAL PARA
P
INSTALA
AÇÕES
ANITÁRIAS
HIDROSA
1

2

3

50 tubo de pvvc rígido soldaveel marrom DN 20 com 6m

50 tubo de pvvc rígido soldaveel marrom DN 25 com 6m

10 tubo de pvvc rígido soldaveel marrom DN 32 com 6m



R$197.499,60
0





und.
KRON
NA

23,3 R$1.165,00
0

KRON
NA

23,23 R$1.161,50
0

KRON
NA

58,33 R$583,30
0

und.

und.

5
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Itaetê

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

50 tubopvc irrrigação PN 80 – 100mm

50 tubopvc irrrigação PN 80 – 75mm

300 Tubo pvc irrigação PN 80 – 50mm

d
dn 20
50 adaptadorrsoldavel com flannge e anel de veddação para caixa d'água

50 adaptadorrsoldavel com flannge e anel de veddação para caixa d'água
d
dn 25

50 adaptadorrsoldavel curto coom bolsa e rosca para
p registro DN 20x1/2"

p registro DN 25x3/4"
50 adaptadorrsoldavel curto coom bolsa e rosca para

50 adaptadorrsoldavel curto coom bolsa e rosca para
p registro DN 32x1"

100 luvasoldavvel marrom DN 20mm
2

2
100 luvasoldavvel marrom DN 25mm

50 luvasoldavvel marrom DN 32mm
3

100 luva de reedução soldavel marrom
m
DN 32x25mm

m
DN 25x20mm
50 luva de reedução soldavel marrom

100 joelho de redução marrom pvcrigidosoldaveel 90°x25mmx200mm

100 joelho maarrom pvcrigidosooldavel 45°x 20m
mm

mm
50 joelho maarrom pvcrigidosooldavel 45°x 25m

100 joelho maarrom pvcrigidosooldavel 90°x20mm
m

100 joelho maarrom pvcrigidosooldavel 90°x25mm
m

m
10 joelho maarrom pvcrigidosooldavel 90°x32mm

50 joelho maarrom pvcrigidosooldavel 90°x50mm
m

50 joelho azuul pvcrigidosoldaavel LR 90°x20mmx1/2" com buchha de latão

50 joelho azuul pvcrigidosoldaavel LR 90°x25mmx3/4"com buchha de latão

und
KRON
NA

203,83 R$10.191,50
0

KRON
NA

126,25 R$6.312,50
0

KRON
NA

58,38 R$17.514,00
0

KRON
NA

11,57 R$578,50
0

KRON
NA

15,28 R$764,00
0

KRON
NA

2,11 R$105,50
0

KRON
NA

1,05 R$52,50
0

KRON
NA

2,52 R$126,00
0

KRON
NA

1,33 R$133,00
0

KRON
NA

1,33 R$133,00
0

KRON
NA

2,50 R$125,00
0

KRON
NA

2,53 R$253,00
0

KRON
NA

3,64 R$182,00
0

KRON
NA

2,87 R$287,00
0

KRON
NA

1,33 R$133,00
0

KRON
NA

1,33 R$66,50
0

KRON
NA

1,33 R$133,00
0

KRON
NA

1,91 R$191,00
0

KRON
NA

3,63 R$36,30
0

KRON
NA

7,8 R$390,00
0

KRON
NA

7,52 R$376,00
0

KRON
NA

9,29 R$464,50
0

und

und

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

6
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Itaetê

50 joelho maarrom pvcrigidosooldavel LR 90°x220mm

50 joelho maarrom pvcrigidosooldavel LR 90°x225mm

50 tê marrom
m pvcrigidosoldavvel DN 20mm

m pvcrigidosoldavvel DN 25mm
50 tê marrom

10 tê marrom
m pvcrigidosoldavvel DN 32mm

50 tê marrom
m pvcrigidosoldavvel LR DN 20x1//2"mm

m pvcrigidosoldavvel LR DN 25x3//4"mm
50 tê marrom

50 tê azul com
m bucha de latãoo pvcrigidosoldavvel LR DN 20x1/22"mm

50 tê azul com
m bucha de latãoo pvcrigidosoldavvel LR DN 25x3/44"mm

r
curta maarrom pvcrigidosooldavel DN 32x25mm
50 bucha de redução

50 bucha de redução
r
curta maarrom pvcrigidosooldavel DN 25x20mm

10 bucha de redução
r
longa maarrom pvcrigidossoldavel DN 32x220mm

r
pvcrigiddoroscavel DN 3/44" x 1/2"
50 bucha de redução

50 adesivo pllástico para pvc bisnaga
b
75gramass

100 fita veda rosca
r
rolo 18mm x 25m

marronsoldavel DN
N 20mm
50 cap pvcm

50 cap pvcm
marronsoldavel DN
N 25mm

50 cappvc essgoto DN 100mm
m

D 20 para caixa d'água
30 torneira de boia metálica DN

5 torneira de boia metálica DN
D 25 para caixa d'água

20 caixa d' ággua em polietilenno cap. 500 litros

10 caixa d' ággua em polietilenno cap. 1000 litross

und.
KRON
NA

2,49 R$124,50
0

KRON
NA

3,07 R$153,50
0

KRON
NA

1,35 R$67,50
0

KRON
NA

1,94 R$97,00
0

KRON
NA

3,65 R$36,50
0

KRON
NA

3,65 R$182,50
0

KRON
NA

4,89 R$244,50
0

KRON
NA

309,81 R$15.490,50
0

KRON
NA

10,93 R$546,50
0

KRON
NA

4,8 R$240,00
0

KRON
NA

1,35 R$67,50
0

KRON
NA

2,47 R$24,70
0

KRON
NA

2,29 R$114,50
0

ZAMR
RK

9,29 R$464,50
0

FIRLO
ON

9,29 R$929,00
0

KRON
NA

1,35 R$67,50
0

KRON
NA

4,06 R$203,00
0

KRON
NA

12,57 R$628,50
0

BOGN
NAR

18,24 R$547,20
0

BOGN
NAR

17,26 R$86,30
0

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und

und

und

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.
MULT
TCAIXA

211,04 R$4.220,80
0

MULT
TCAIXA

378,25 R$3.782,50
0

und.

7
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

5 caixa d' ággua em polietilenno cap. 1500 litross

5 caixa d' ággua em polietilenno cap. 2000 litross

6 caixa d' ággua em fibra cap.. 5000 litros

4 caixa d' ággua em fibra cap.. 10.000 litros

8 caixa d' ággua em fibra cap.. 20.000 litros

30 registro prressão DN 1/2" em
e latão

e latão
10 registro prressão DN 3/4" em

15 registro gaaveta bruto latão 1/2"

15 registro gaaveta bruto latão 3/4"

30 registropvvcsoldavel esfera 1/2"

30 registropvvcsoldavel esfera 3/4"

10 Registro esfera
e
soldpvc 1000

e
soldpvc 1000
10 Registro esfera

15 braço ou haste
h
pvc para chhuveiro 40cm dn 1/2"
1

15 chuveiro elétrico
e
ducha com braço 40cm dnn 1/2" 5500w x 2220v

p
simples branco
b
40cm dn 1/2"
1
20 chuveiro plástico

10 barra de apoio
a
em aço inoxx polido com 70cm diâmetro 3cm

10 barra de apoio
a
em aço inoxx polido com 80cm diâmetro 3cm

l
branco susppenso 40cm x 30 branco
10 lavatório louça

20 lavatório louça
l
de canto suuspenso 40cm x 30
3 branco

50 kit acessóórios para banheirro em metal crom
mado 5 peças

und.
MULT
TCAIXA

744,65 R$3.723,25
5

MULT
TCAIXA

824,41 R$4.122,05
5

MULT
TCAIXA

1.900,93 R$11.405,58
8

MULT
TCAIXA

3.086,88 R$12.347,52
2

MULT
TCAIXA

7.272,75 R$58.182,00
0

und.

und.

und.

und.

und.
KRON
NA

25,38 R$761,40
0

KRON
NA

28,85 R$288,50
0

KRON
NA

32,05 R$480,75
5

KRON
NA

33,8 R$507,00
0

KRON
NA

16,42 R$492,60
0

KRON
NA

18,73 R$561,90
0

KRON
NA

339,59 R$3.395,90
0

KRON
NA

339,59 R$3.395,90
0

KRON
NA

7,15 R$107,25
5

KRON
NA

74,14 R$1.112,10
0

KRON
NA

8,16 R$163,20
0

und.

und

und

und

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.
VTEC
C

160,48 R$1.604,80
0

VTEC
C

171,93 R$1.719,30
0

CIPLA
A

149,02 R$1.490,20
0

CIPLA
A

103,23 R$2.064,60
0

und.

und.

und.

und.
LORIZET

69

l
com sifão inntegrado branco
15 mictório louça

87,13 R$4.356,50
0

und.
CIPLA
A

315,15 R$4.727,25
5

8
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70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

20

Itaetê

l (AISI430) coom 1 cuba centraal, válvula para cozinha com
pia inox lisa
1,20x0,555 metros

10 bancada em
e mármore sintéético com 01 cubaa 1,20m x 60cm

40 torneira crromada de mesa para
p lavatório 1/22" ou 3/4"

p parede de coozinha 1/2" ou 3/44"
20 torneira crromada de mesa para

50 caixa de descarga
d
externa sobrepor
s
plásticoo 9l com puxador em nylon

20 vaso sanittário louça ranca com caixa acoplaada padrão popular

40 vaso sanittário louça brancaa convencional paadrão popular

20 vaso sanittário louça brancaa convencional innfantil com assennto

10 vaso sanittário louça brancaa com convencionnal para PNE sem
m assento

50 vedaçãopvvcdn = 100mm para saída de vasoo sanitário

60 assento pllástico para vaso sanitário convenccional

20 assento pllástico para vaso sanitária infantil
d latão cromado para fixar peça sanitária
s
S10 com
m porca e
parafuso de
120
arruela
15 nipelpvc rosqueado
r
3/4"

und.
VTEC
C

193,61 R$3.872,20
0

VTEC
C

109,63 R$1.096,30
0

VTEC
C

44,23 R$1.769,20
0

VTEC
C

43,42 R$868,40
0

CIPLA
A

48,57 R$2.428,50
0

CIPLA
A

435,25 R$8.705,00
0

CIPLA
A

140,14 R$5.605,60
0

CIPLA
A

266,86 R$5.337,20
0

CIPLA
A

520,74 R$5.207,40
0

und.

und.

und.

und.

und.

und

und

und

und.
KRON
NA

9,35 R$467,50
0

KRON
NA

30,52 R$1.831,20
0

KRON
NA

69,79 R$1.395,80
0

und.

und.

und.
TRAM
MONTINA

3,65 R$438,00
0

KRON
NA

2,48 R$37,20
0

KRON
NA

1,35 R$67,50
0

KRON
NA

9,45 R$472,50
0

TIGR
RE

5,88 R$58,80
0

und.

50 nipelpvc rosqueado
r
1/2"

und.

50 engatefléxxivelpvc 40cm

und.

10 valvula em
m plástico brancoo para lavatoriosaaida 11/2"

200 valvula em
m metal cromadoo de pia americanaa para cozinha 311/2"x11/2"

50 valvula paara mictório 1/2" smartsystem fechhamento automáttico

50 sifão plásttico tipo copo pvc para pia americcana 11/2" x 11/2"

50 sifão plásttico tipo copo pvc para lavatório 1"
1 x 11/2"

e
DN 40mm
m com 6,00m
50 tubopvc esgoto

und.

und.
KRON
NA

17,58 R$3.516,00
0

KRON
NA

219,07 R$10.953,50
0

KRON
NA

17,37 R$868,50
0

KRON
NA

17,69 R$884,50
0

KRON
NA

28,64 R$1.432,00
0

und.

und.

und.

und.

9
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92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

e
DN 50mm
m com 6,00m
50 tubopvc esgoto

20 tubopvc esgoto
e
DN 75mm
m com 6,00m

150 tubopvc esgoto
e
DN 100mm
m com 6,00m

e
DN 150mm
m com 6,00m
50 tubopvc esgoto

50 Tubo pvc esgoto DN 200m
mm com 6,00m

50 joelhopvcc esgoto 90° DN 40mm
4
com bolsa e anel de vedaçãão

N 40mm
50 joelhopvcc esgoto 90° x DN

10 joelhopvcc esgoto 90° x DN
N 50mm

200 joelhopvcc esgoto 90° x DN
N 75mm

N 100mm
50 joelhopvcc esgoto 90° x DN

50 joelhopvcc 90° esgoto DN 150mm
1

50 joelhopvcc 45° esgoto DN 150mm
1

e
DN 100x550mm
50 joelho 90°° pvc com visita esgoto

15 Joelho pnn 100 esg

und.
KRON
NA

45,98 R$2.299,00
0

KRON
NA

69,74 R$1.394,80
0

KRON
NA

79,84 R$11.976,00
0

KRON
NA

455,95 R$22.797,50
0

KRON
NA

305,57 R$15.278,50
0

KRON
NA

5,17 R$258,50
0

KRON
NA

8,56 R$428,00
0

KRON
NA

17,02 R$170,20
0

KRON
NA

23,99 R$4.798,00
0

KRON
NA

30,15 R$1.507,50
0

KRON
NA

40,98 R$2.049,00
0

KRON
NA

43,69 R$2.184,50
0

KRON
NA

17,37 R$868,50
0

KRON
NA

24,44 R$366,60
0

KRON
NA

15,71 R$235,65
5

KRON
NA

2,48 R$372,00
0

KRON
NA

3,63 R$181,50
0

KRON
NA

5,98 R$119,60
0

KRON
NA

7,15 R$715,00
0

KRON
NA

28,64 R$1.432,00
0

KRON
NA

16,12 R$806,00
0

KRON
NA

8,21 R$410,50
0

und.

und.

und.

und.

und

und

und

und.

und.

und.

und.

und.

und.

15 Joelho pnn 75 esg

und.

150 luvapvc esgoto DN 40mm

50 luvapvc esgoto DN 50mm

20 luvapvc esgoto DN 75mm

m
100 luvapvc esgoto DN 100mm

50 luvapvc esgoto DN 150mm
m

50 junção sim
mples pvc esgoto DN 100X50 mm
m

mples pvc esgoto DN 50X50 mm
50 junção sim

und.

und.

und.

und.

und.

und.

und.

100
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114

115

116

117

118

119

120

Itaetê

50 junção sim
mples pvc esgoto DN 100X100 mm
m

50 tepvc esgooto DN 40mm

KRON
NA

19,66 R$983,00
0

KRON
NA

3,67 R$183,50
0

KRON
NA

7,15 R$357,50
0

KRON
NA

14,10 R$282,00
0

KRON
NA

14,10 R$705,00
0

KRON
NA

19,89 R$397,80
0

MERL
LIN

17,60 R$880,00
0

MERL
LIN

34,33 R$1.029,90
0

MERL
LIN

91,21 R$912,10
0

und.

50 tepvc esgooto DN 50mm

und.

20 tepvc esgooto DN 75mm

und.

50 tepvc esgooto DN 100mm

20 acabamennto cromado para registro ø 1/2" ouu 3/4"

50

und.

und

und

caixa sifonada montada coom grelha porta grrelha com saída DN
D
100x100xx40mm

und

caixa sifonada montada coom grelha porta grrelha com saída DN
D
150x150xx50mm

und.

121

30

122

g
porta grelhha com saída
caixa sifoonada de gorduraa montada com grelha
10
DN 250x2230x75mm

und.




R$320.478,60
0

1.2 Este instru
umento não
o obriga ao
a ORGÃO
O a firmar contrataçõ
ões nas quantidades
q
s
estim
madas, pode
endo ocorre
er licitaçõess específica
a para aquissição do(s) objetos(s), obedecida
a
a legislação pertinente, sendo asssegurada ao
a detentorr do registtro a prefe
erência de
e
forne
ecimento, em igualdade de condiçções.
CLÁ
ÁUSULA SE
EGUNDA – DA VIGÊNCIA DA AT
TA DE REG
GISTRO DE PREÇOS
2.1 A presente
e Ata terá validade por
p 12 mes
ses, contad
dos a partiir de sua publicação,,
confo
orme Decre
eto Municipa
al n.056/2018;
2.2 Durante
D
a vigência da Ata de Registro
R
de
e Preços, qualquer
q
Ó
Órgão ou Entidade
E
da
a
Administração poderá
p
utilizzar a Ata, mesmo
m
que não tenha participado
o do certame
e licitatório,,
a consulta ao Órgão Gerenciado
or, desde que
q
devida
amente com
mprovada a
mediiante prévia
vanta
agem, confo
orme estipu
ulado no De
ecreto Municipal n056/2
2018.
CLÁ
ÁUSULA TERCEIRA
T
– DA GERÊNCIA
G
DA PRE
ESENTE A
ATA DE REGISTRO
R
O
DEPREÇOS
3.1 O gerenciam
mento destte instrume
ento caberá ao Municíípio de ITA
AETÊ-BA, por meio da
a
Secrretaria de Administraçã
ão, devendo
o ser observ
vado o aspe
ecto operaccional ejuríd
dico.
CLÁ
ÁUSULA QU
UARTA – DO(S)
D
LOCA
AL (IS) E PR
RAZO(S) DE
D ATENDIMENTO
4.1 A entrega deverá
d
ser feita
f
em até
é 24h, conta
ados da solicitação (po
or Nota de Autorização
A
o
de Despesa),
D
nas quantiidades nela
a especific
cadas, salvvo se houvver pedido formal de
e
prorrrogação de
este, devida
amente jusstificado pe
ela licitante/contratada
a e acatado por este
e
Muniicípio, sem nenhum cu
ustoadiciona
al;
4.2 A entrega deverá
d
ser efetuada
e
no
o local desig
gnado pela secretaria solicitante, no horário
norm
mal deexped
diente;
ENTO
CLÁ
ÁUSULA QU
UINTA – DA
AS CONDIÇ
ÇÕES DE FORNECIM
F
5.1 Oprodutode
O
everá ser en
ntregue em local determ
minado pela
a solicitante
e;

11
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5.1.1
1 A entrega
a dos produ
utos deverá
á ser feita, inclusive em finais de
e semanas e feriados,,
mediiante apre
esentação da requissição/autoriz
zação de fornecime
ento pela Secretaria
a
solicitante;
5.2 Os serviço
os licitadoss serão avaliados em
e
relação a conformidade, qu
ualidade e
ntidade, de acordo com
m o Edital, após, a no
ota fiscal se
erá atestada
a e encamin
nhada para
a
quan
paga
amento;
5.3 O forneced
dor terá um
m prazo de até 15 (quinze) diass para apre
esentar a Nota
N
Fiscall
acom
mpanhada de cópia da
d autoriza
ação de fo
ornecimento
o, obedece
endo rigorosamente o
solicitado;
o poderá se
er alegada como
c
motivvo de força maior para
5.4 A falta de quaisquer prrodutos não
o atraso na suaentrega;
mento não excluirá a Adjudicatá
ária da ressponsabilida
ade civil, nem ético-5.5 O recebim
f
to do objeto
o, dentro dos limites e
estabelecidos pela Leii
profisssional, pello perfeito forneciment
8.666
6/93;
5.6 A Adjudicattária ficará obrigada a corrigir, às
à suas exp
pensas, no
o todo ou em
e parte, o
objetto desta liccitação em
m que se verificar
v
víc
cios ou inccorreções resultantes
s dos itenss
forne
ecidos;
5.7 A Secretariia que soliccitar os serrviços rejeittará, no tod
do ou em parte, o fo
ornecimento
o
realizzado em de
esacordo co
om a ordem
m de fornecim
mento e com
m as norma
as desteEdiital;
5.8 A licitante vencedora responsab
bilizar-se-á pelas desp
pesas com transporte e demais
desp
pesas eventtuais, que porventura
p
s
sobrevier
do
o presentefo
ornecimento
o;
5.9 Nos
N termos de art. 3˚ combinado
c
com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.07
78, de 11 de
e setembro
de 1.990 – Código de Defe
esa do Conssumidor, é vedado o fo
ornecimento
o de qualqu
uer produto
ou se
erviço em desacordo
d
com as norrmas exped
didas pelos órgãos oficciais compe
etentes ou,
seassnormasesp
pecificadasn
nãoexistirem
m,pelaAssociaçãoBrassileiradeNorrmasTécnica
as
ou outra
o
entida
ade creden
nciada pelo
o Conselho
o Nacional de Metrolo
ogia, Normatização e
Quallidade Indusstrial (CONM
METRO).
CLÁ
ÁUSULA SE
EXTA - DAS
S OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 O Forneced
dor deverá retirar
r
a No
ota de Empe
enho no pra
azo máximo
o de até 48
8 (quarenta
a
e oitto) horas, co
ontados do recebimento da convo
ocaçãoform
mal;
6.2 São
S obrigaçções do forn
necedor, alé
ém das dem
mais previs
stas nesta Ata e noEd
dital:
I - exxecutar o fo
ornecimento
o dentro doss padrões estabelecido
e
os pelo Mun
nicípio, de acordo
a
com
m
o especificado
e
o nesta Ata
A
e noss Anexos,, que fazzem parte deste in
nstrumento,,
respo
onsabilizando-se por eventuais
e
p
prejuízos
de
ecorrentes do descum
mprimento de
d qualquerr
cláussula ou condição aquie
estabelecida
a;
II - cu
umprir a da
ata e o horário da entre
ega, não sendo aceitoss os produto
os que estiv
verem em
desa
acordo com as especificações con
nstantes des
ste instrume
ento, nem q
quaisquer pleitos
p
de
faturamentos exxtraordinário
os sob o pre
etexto de perfeito funccionamento e conclusão do objeto
o
contrratado;
III - prestar os esclarecim
mentos que forem solicitados pelo Órgão, ccujas reclamações se
e
obrig
ga a atende
er prontame
ente, bem como dar ciência ao Município, imediatam
mente e porr
escriito, de qualq
quer anorm
malidade que
e verificar quando
q
da execução
e
da
aATA;
IV - dispor-se a toda e qu
ualquer fiscalização do
o Município
o, no tocantte ao fornecimento do
o
produto, assim como
c
ao cu
umprimento das obriga
ações previsstas nestaA
ATA;
V - prover to
odos os meios
m
nece
essários à garantia da plena operaciona
alidade do
o
forne
ecimento, inclusive co
onsiderados os caso
os de grevve ou para
alisação de
e qualquerr
naturreza;
VI - a falta de quaisquer dos produ
utos cujo fo
ornecimento
o incumbe ao detento
or do preço
o
omo motivo
o de força maior
m
para o atraso, má
á execução
o
regisstrado, não poderá serr alegada co
ou in
nexecução dos serviço
os objeto de
esta ATA e não a exim
mirá das pe
enalidades a que está
á
sujeita pelo não
o cumprimen
nto dos prazzos e dema
ais condiçõe
esestabeleccidas;
ente ao Mu
unicípio qua
alquer altera
ação ocorrid
da no endereço, conta
a
VII - comunicar imediatame
122

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LHWX06DDT01UNU9NG2W+MQ

Esta edição encontra-se no site: www.itaete.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
30 de Abril de 2019
14 - Ano IX - Nº 1530

Itaetê

banccária e outro
os julgáveiss necessário
os para rece
ebimento de
ecorrespondência;
VIII - respeitar e fazer cum
mprir a legislação de se
egurança e saúde no ttrabalho, previstas nass
norm
mas regulam
mentadoras pertinentess, quando fo
or ocaso;
IX- fiscalizar
f
o perfeito cumpriment
c
to do forne
ecimento a que se o
obrigou, ca
abendo-lhe,,
integ
gralmente, os
o ônus de
ecorrentes. Tal fiscaliz
zação dar-sse-á indepe
endentemen
nte da que
e
será exercida pe
elo Municíp
pio;
t
e
e/ou
ao Órgão, mesm
mo em casso de ausê
ência ou omissão
o
de
e
X - indenizar terceiros
fiscalização de sua
s parte, por
p quaisqu
uer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada
a
ar todas ass medidas preventivass, com fiel observância
a às exigên
ncias das autoridades
a
s
adota
comp
petentes e às
à disposições legaisvvigentes;
XI - não
n transferrir, no todo ou em parte, o objeto da presente
e Ata;
XII - manter todas as condiições de ha
abilitação ex
xigidas naliccitação;
p
e seu
s substitu
uto, que fica
ará responsá
ável pelo co
ontrole das
XIII - indicar o preposto
solicitações, bem
m como pelos esclareccimentos de
e dúvidas quando da e
execução co
ontratual;
XIV - ser respon
nsável pelo fornecimen
nto dos bens dentro do
os padrões a
adequados de
qualiidade e seg
gurança e demais quessitos previsttos na lei 80
078/90, asssegurando to
odos os
direittos inerente
es à qualida
ade de conssumidor à Prefeitura;
P
XV - ser responsável peloss encargos trabalhistas
t
s, previdencciários, fisca
al e comercial.
CLÁ
ÁUSULA SÉ
ÉTIMA - DA
AS RESPON
NSABILIDA
ADES DO FORNECED
DOR
7.1 São
S responssabilidades do Fornece
edorContratado:
I - to
odo e qualquer dano que causar ao
a Órgão, ou
o a terceirros, ainda q
que culposo
o, praticado
o
por seus prep
postos, em
mpregados ou manda
atário, não excluindo ou reduz
zindo essa
a
respo
onsabilidad
de a fiscaliza
ação ou aco
ompanhamento peloMunicípio;
II - todo
t
e qua
alquer tipo de autuaçção ou açã
ão que ven
nha a sofre
er em deco
orrência do
o
forne
ecimento em
m questão, bem com
mo pelos co
ontratos de
e trabalho d
de seus em
mpregados,,
mesm
mo nos cassos que envvolvam eve
entuais decisões judiciais, eximind
do ao Órgã
ão/Entidade
e
de qu
ualquer soliidariedade ouresponsa
abilidade;
III - todas e quaisquer
q
m
multas,
ind
denizações ou despessas imposttas ao Município porr
autorridade competente, em
m decorrênccia do desc
cumprimento de lei ou de regulam
mento a serr
obse
ervado na execução
e
da
a ata, desd
de que devidas e paga
as, as quaiss serão ree
embolsadass
ao Órgão/Entid
Ó
dades, que ficará, de
e pleno dire
eito, autorizada a de
escontar, de qualquerr
paga
amento devido à contra
atada, o valorcorrespon
ndente.
7.2 O forneced
dor autoriza
a ao Órgão
o/Entidade,, a descon
ntar o valorr correspon
ndente aoss
referridos danoss ou prejuízzos diretamente das fa
aturas pertinentes aoss pagamenttos que lhe
e
forem
m devidos, independe
entemente de qualqu
uer procedimento jud
dicial ou extrajudicial,,
asse
egurada a préviadefesa
a.
CLÁ
ÁUSULA OIT
TAVA - DA
AS OBRIGA
AÇÕES DO CONTRAT
TANTE
8.1 O Município
o de ITAETÊ
Ê-BA, obriga
a-sea:
I - ind
dicar os loccais e horáriios em que deverão se
er entreguess osproduto
os;
II - re
eceber o pro
oduto nos termos, prazzos e condições estabelecidas no
o edital eata
a;
II - permitir
p
ao pessoal
p
da contratada,, acesso ao
o local da entrega desd
de que obs
servadas ass
norm
mas desegurança;
III - notificar o fornecedo
or de qualq
quer irregu
ularidade encontrada no fornecimento doss
produtos;
IV - efetuar
e
os pagamentos
p
s devidos, nas
n condiçõ
ões estabele
ecidas nesta
aata;
V - fiscalizar a entrega
e
do objetoregist
o
trado;
VI - notificar o fornecedorr, por escriito e com antecedênc
a
cia, sobre m
multas, pen
nalidades e
quaissquer débito
os de suare
esponsabilid
dade;
VII - aplicar as sanções
s
administrativa
as contratua
ais pertinenttes, em casso deinadim
mplemento.
C
ao Município
M
p
promover
am
mpla pesqu
uisa de merrcado, de fo
orma a com
mprovar que
e
8.2 Caberá
os prreços registtrados perm
manecem co
ompatíveis com os praticados nom
mercado;
133
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8.3 Caberá ao
o Município
o receber o bem adjudicado, nos termos,, prazos, quantidade,
q
,
qualiidade e con
ndições esta
abelecidas nestaata;
n
8.4 O recebime
ento provisó
ório dar-se--á pelo resp
ponsável da
a Prefeitura
a Municipal, no ato da
a
entre
ega do bem
m e da nota fiscal pela adjudicatárria, sendo que
q este reccebimento não
n implica
a
a sua
aaceitação;
8.5 O recebimento definitivvo dar-se-á após a verrificação do cumprimen
nto das esp
pecificaçõess
do prroduto, nos termos do presente edital, no pra
azo máximo
o de 05 (cinco)dias;
8.6 O objeto reg
gistrado serrá recusado
o se não forr condizente
e com o solicitado pela
a respectiva
a
Secrretaria;
8.7 Não
N haverá, sob hipóte
ese alguma, pagamenttoantecipado;
8.8 Caso
C
haja a intenção de
d adesão ao
a registro de preço por
p outro órg
gão não pa
articipante –
“Caro
onas”, este
es deverão manifestar seu interes
sse junto ao
o órgão gerrenciador da Ata, para
a
que este indique os possíveis fornecedores e respectivvos preços a serem praticados,,
obed
decidos a orrdem declasssificação;
8.8.1
1 Caberá ao
a Órgão Gerenciador
G
, Secretaria
a Municipal de OBRAS
S, buscar officialmente,,
junto
o ao fornece
edor registrrado na Ata
a de Registtro de Preços, sobre a aceitação ou não do
o
ao
não
forne
ecimento/se
erviço,
co
ondicionado
o
ainda
o
prejuízo
o
das
obrigaçõess
anterriormenteasssumidas;
8.8.2
2 Consoante
e o artigo 45
4 da Lei nºº 9.784, de 1999, a Ad
dministração
o Pública poderá, sem
m
a pré
évia manife
estação do interessado
o, motivada
amente, adotar providências aca
auteladoras,,
inclusive retend
do o pagam
mento, em caso de risco imine
ente, como forma de prevenir a
ação.
ocorrrência de dano de difíccil ou imposssívelrepara
CLÁ
ÁUSULA NO
ONA – DA DOTAÇÃO
D
ORÇAMEN
NTÁRIA
9.1 As
A despessas decorre
entes da contratação,
c
, objeto de
esta Ata, ccorrerão à conta doss
ÓRG
GÃOS/ENTIDADES adesos ao reg
gistro de pre
eços.
06.01 – Secretaria Municipal
M
de Educação
2011 – GESTÃO DA
AS AÇÕES DA
A SECRETARIA MUNICIPA
AL DE EDUCA
AÇÃO
33.90.3
30.00 - MATER
RIAL DE CON
NSUMO
FONTE
ES: 00, 01 E 04
0
2033 – GESTÃO DA
AS AÇÕES DO
O ENSINO FU
UNDAMENTAL
L
33.90.3
30.00 - MATER
RIAL DE CON
NSUMO
FONTE
ES: 01 e 19
2037 – GESTÃO DA
AS AÇÕES DO
O PROGRAMA
A DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA
E
– PD
DDE
30.00 - MATER
RIAL DE CON
NSUMO
33.90.3
FONTE
ES: 15
2042 – GESTÃO DA
AS AÇÕES DO
O CONSELHO
OS MUNICIPA
AIS DE EDUCA
AÇÃO
30.00 - MATER
RIAL DE CON
NSUMO
33.90.3
FONTE
ES: 01
2049 – AMPLIAÇÃO
O E REFORMA
A DE ESPAÇO
OS DESTINAD
DOS A PRAT
TICAS ESPOR
RTIVAS E LAZ
ZER
33.90.3
30.00 - MATER
RIAL DE CON
NSUMO
FONTE
ES: 00
2050 – APOIO AO DESPORTO
D
AMADOR
30.00 - MATER
RIAL DE CON
NSUMO
33.90.3
FONTE
ES: 00
2033 – GESTÃO DA
AS AÇÕES DO
O ENSINO FU
UNDAMENTAL
L – FUNDEB 40%
4
33.90.3
30.00 - MATER
RIAL DE CON
NSUMO
FONTE
ES: 19
2036 – GESTÃO DA
AS AÇÕES DA
A EDUCAÇÃO
O DE JOVENS
S E ADULTOS
S – FUNDEB 4
40%
30.00 - MATER
RIAL DE CON
NSUMO
33.90.3
FONTE
ES: 19
2047 – GESTÃO DA
AS AÇÕES DO
O ENSINO INF
FANTIL – FUN
NDEB 40%
33.90.3
30.00 - MATER
RIAL DE CON
NSUMO
05.01 – SECRETA
ARIA MUNCIP
PAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS
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2010 – Gestão dass Ações da Se
ecretaria de Planejamentos e Obras
erial de Consu
umo
3390..30.00. – Mate
Fonte
es: 00 e 42
1023 – Manutenção
o e Reformas de Cemitérios
33.90
0.30.00 - MATE
ERIAL DE CONSU
UMO
Fonte
es: 00
2025 – Manutenção
o e Recuperação de Lograd
douros Público
os
0.30.00 - MATE
ERIAL DE CONSU
UMO
33.90
44.90
0.51-Obras e Instalações
Fonte
es: 00
1022 – Construção
o, Ampliação e Reforma de praças e bens
s de uso comu
um
0.51-Obras e Instalações
44.90
Fonte
es: 00 e 24
2027-- Manutenção das Atividade
es de Limpeza
a, coleta e rem
moção de lixo
33.90
0.30.00 - MATE
ERIAL DE CONSU
UMO
Fonte
es: 00 e 42
03.01 –SECRET
TARIA DE ADM
MINISTRAÇÃ
ÃO
200
07 – Gestão das Ações da Secretaria
S
de Administração
o e Finanças
339
90.30.00. – Ma
aterial de Con
nsumo
Fon
ntes: 00

07.0
01 – FUNDO MUNICIPAL
M
D SAÚDE
DE
2055- Gestão dass Ações Básiccas da Saúde
aterial de Conssumo
3390.30.00. – Ma
Fontes: 14
unicipal de Sa
aúde
2056 – Manutençção das Açõess do Fundo Mu
aterial de Conssumo
3390.30.00. – Ma
Fontes: 02
úde - ACS
2057-Gestão das Ações de Agentes Comunitários de Saú
aterial de Conssumo
3390.30.00. – Ma
Fontes: 14
aúde da Família
2058- Gestão dass Ações do Prrograma de Sa
aterial de Conssumo
3390.30.00. – Ma
Fontes: 02 e 14
as Ações de Saúde
S
Bucal
2059 – Gestão da
aterial de Conssumo
3390.30.00. – Ma
Fontes: 14
o e da Qualida
ade - PMAQ
2061- Gestão dass Ações do Prrog. De Melhoria do Acesso
aterial de Conssumo
3390.30.00. – Ma
Fontes: 14
as Ações de Média
M
e Alta Complexidade
C
2062 – Gestão da
aterial de Conssumo
3390.30.00. – Ma
Fontes: 14
ão das Ações do CAPS
2063 –Manutençã
aterial de Conssumo
3390.30.00. – Ma
Fontes: 14
as Ações de Apoio
A
à Saúde
e em Salvadorr
2065 – Gestão da
aterial de Conssumo
3390.30.00. – Ma
Fontes: 02
as Ações de Vigilância
V
e Pro
omoção a Saú
úde
2067 – Gestão da
aterial de Conssumo
3390.30.00. – Ma
Fontes: 14
d Assistência
a Farmacêuticca Básica
2068- Programa de
aterial de Conssumo
3390.30.00. – Ma
Fontes: 02 e14
01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRA
ANSPORTES
11.0
2016 – Gestão da
a Secretaria de Transportess
aterial de Conssumo
3390.30.00. – Ma
Fontes: 00
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12.01 –FUNDO MUNICIPAL
M
DE
E ASSISTÊNC
CIA SOCIAL
7 – Gestão das Ações da Se
ecretaria de Assistência
A
So
ocial
2017
3390
0.30.00. – Matterial de Conssumo
Fonttes: 00
2079
9 – Gestão das Ações Fund
do Municipal de
d Assistência Social
3390
0.30.00 – Mate
erial de Consu
umo
Fontte: 00
2080
0 – Gestão dos Centros de Referencia da
a Assistência Social
S
- CRAS
S
3390
0.30.00 – Mate
erial de Consu
umo
Fontte: 00, 28 e 29
9
2081
1 – Gestão das Ações do IG
GD - BF
3390
0.30.00 – Mate
erial de Consu
umo
Fontte: 29
2082
2 – Gestão das Ações do IG
GD - SUAS
3390
0.30.00 – Mate
erial de Consu
umo
Fontte: 29
2088
8 – Gestão das Ações de Prrimeira Infânccia no SUAS
3390
0.30.00 – Mate
erial de Consu
umo
Fontte: 29
08.01 – SECRATA
ARIA MUNICIIPAL DE AGR
RICULTURA IRRIGAÇÃO REFORMA
R
AG
GRÁRIA
2014
4 – Gestão das Ações da Se
ecretaria de Agricultura
A
3390
0.30.00. – Matterial de Conssumo
Fonttes: 00

11.01 –SECRETA
ARIA MUNICIP
PAL DE TRAN
NSPORTES
3 – Gestão das Ações da Se
ecretaria Mun
nicipal de Saúd
de
2013
3390
0.30.00. – Matterial de Conssumo
Fonttes: 02

CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA – DO
O PAGAME
ENTO
10.1 O pagame
ento será effetuado em
m uma única
a parcela, através
a
de Ordem Ban
ncária (OB))
emitiida em favo
or do forneccedor, no prrazo máxim
mo de 30 (triinta) dias, a
após o recebimento da
a
Nota
a Fiscal/fatu
ura do prod
duto efetiva
amente enttregue, devvidamente atestada pelo
p
agente
e
fiscalizador designado para
a essefim.
10.1..1 A Nota Fiscal
F
/ fatu
ura deverá ser
s apresen
ntada já co
om as deduções tributá
árias legaiss
incidentes.
10.1..2 Em caso de atraso superior a 30 dias, no pagam
mento das faturas, pa
ara fins de
e
atuallização mon
netária, rem
muneração do
d capital e compensa
ação da mo
ora, haverá aincidência
a
uma única vez, até o efe
etivo pagam
mento, tem como basse a média
a da cesta de Índicess
DI e IGPM, referente ao
a mês dein
nadimpleme
ento.
Oficiais, INPC, IPCA, IPCD
10.1..2.1 Não se
erá iniciada a contagem de prazo
o, caso os documentos
d
s fiscais ap
presentadoss
ou ou
utros necesssários à co
ontratação contenhami
c
ncorreçõess.
10.1..2.2 A contagem do prazo para
a pagamento terá iníccio e encerramento em
e dias de
e
expe
ediente nesttaPrefeitura
a.
10.1..2.3 Não ap
plicar-se-á o previsto no
n item 10.1
1.1 caso oss recursos ssejam prove
enientes de
e
transsferências de
d outros órgãos
ó
e os
o mesmos não tenha
am sido arrrecadados aos cofress
públiicos municip
pais.
10.2 Para a realização
r
do pagamento, o fo
ornecedor deverá
d
aprresentar as
s certidõess
nega
ativas do INSS, FGTS, Trabalhista
a e das Faz
zendas Fede
eral, Estadu
ual,Municipal;
10.3 Junto ao corpo da Nota Fisca
al/Fatura é recomenda
ado fazer constar, pa
ara fins de
e
166
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paga
amento, info
ormações relativas
r
ao
o nome e número
n
do banco, da agência e da c/c da
a
contrratada, bem
m como, se a empresa é optante do“SIMPLE
d
S”;
10.4 Em sendo optante do
o ‘SIMPLES
S” o fornece
edor deverá apresentarr documentto expedido
o
pela Receita Fe
ederal demo
onstrando essacondiçã
ão.
o deverão estar
e
inclusa
as todas ass despesass inerentes a: salários,,
10.5 No preço a ser pago
argos socia
ais, tributários, trabalh
histas e comerciais, materiais,
m
frretes, enfim
m todas ass
enca
desp
pesas necesssárias ao forneciment
f
to do objeto
o destePreg
gão.
10.6 Constando
o qualquer incorreção
o na nota fiscal, bem
m como, ou
utra circuns
stância que
e
aconselhe o seu pagamento, o prazo
p
para pagamento
o constante
e no item 10.1 fluirá a
desa
partirr da respecctivaregularização.
10.7 O Municípiio não efetu
uará pagam
mento de títu
ulo desconttado ou por meio de co
obrança em
m
mo os que forem negociados co
om terceiross por interm
médio da op
peração de
e
bancco, bem com
“facto
oring”.
10.8 As despessas bancárias decorre
entes de tra
ansferências de valore
es para outtras praçass
serão
o de respon
nsabilidade daadjudica
atária.
10.9 O pagamento feito à adjudicatári
a
ia não a ise
entará de su
uas responssabilidades vinculadass
aoforrnecimento.
CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA PRIM
MEIRA – DO REAJUS
STAMENTO
O DE PREÇ
ÇOS
11.1 Os preços registrados poderão ser revistos
s em decorrência de eventual re
edução doss
preço
os praticad
dos no me
ercado ou de fato que eleve o custo do
os serviços
s ou benss
regisstrados, ca
abendo ao
o órgão gerenciador
g
r promove
er as neg
gociações junto aoss
forne
ecedores, com
c
apoio dos
d órgãos participanttes, observa
adas as dissposições contidas
c
na
a
alíne
ea "d" do incciso II do ca
aput do art. 65 da Lei nº
n 8.666, de
e1993.
11.2 Quando o preço reg
gistrado torrnar-se sup
perior ao preço
p
praticcado no mercado porr
motivvo superveniente, o órgão geren
nciador conv
vocará os fornecedore
f
es para neg
gociarem a
redução dos pre
eços aos va
alores praticcados pelom
mercado.
11.2..1 Os forne
ecedores qu
ue não aceiitarem redu
uzir seus pre
eços aos valores pratiicados pelo
o
merccado serão liberados do comprom
misso assum
mido, sem aplicação de
epenalidade
e.
11.2..2 A ordem
m de classifficação dos fornecedores que acceitarem red
duzir seus preços aoss
valorres de merccado observvará a classsificaçãoorig
ginal.
11.2..3 A reduçã
ão do preço
o registrado
o será comunicada pelo órgão ge
erenciador aos órgãoss
que tiverem
t
form
malizado co
ontratos com
m fundamento no resp
pectivo regisstro, para que
q avaliem
m
a neccessidade de
d efetuar a revisão do
os preçosco
ontratados.
11.3 Quando o preço de mercado
m
torrnar-se sup
perior aos preços
p
regisstrados e o fornecedorr
não puder cump
prir a ata de
e registro de preços, é facultado ao forneced
dor requere
er, antes do
o
pedid
do de forne
ecimento, a revisão do
d preço registrado, mediante d
demonstraç
ção de fato
o
supe
erveniente que
q tenha provocado elevação
e
relevante noss preços pra
aticados nom
mercado.
11.3..1 A iniciativva e o enca
argo da dem
monstração
o do desequ
uilíbrio econ
nômico-financeiro será
á
do fo
ornecedor ou
o executo
or beneficiá
ário da ata de registro
o de preço
os, cabendo
o ao órgão
o
gerenciador da ata a análisse e deliberração a resp
peito doped
dido.
11.3..2 Se o fornecedor nã
ão comprovvar o deseq
quilíbrio eco
onômico-fina
anceiro e a existência
a
de fato
f
supervveniente, o pedido será
s
indefe
erido pela Administra
ação e o fornecedorr
contiinuará obrig
gado a cum
mprir os com
mpromissos
s pelo valorr registrado na ata de registro de
e
preço
os, sob pen
na de canccelamento do
d registro do preço do fornecedor e de apllicação dass
pena
alidades adm
ministrativas previstas em lei e no
oedital.
11.3..3 Na hipó
ótese do cancelamento do reg
gistro do preço do fornecedorr, o órgão
o
gerenciador pod
derá convo
ocar os dem
mais fornecedores, para que man
nifestem intteresse em
m
assu
umir o forne
ecimento do
os bens ou dos serviço
os, pelo pre
eço registra
ado na ata de registro
o
depreços.
de fato sup
e
financeiro decorrente
d
perveniente
e
11.3..4 Comprovvado o dessequilíbrio econômico-f
que prejudique o cumprim
mento da ata
a, a Admin
nistração po
oderá efetuar a revisão do preço
o
ado pelo forrnecedor, caso
c
este esteja
e
de accordo com os valoress
regisstrado no valor pleitea
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praticcados pelo mercado, ou
o apresentar contraproposta de preço, com
mpatível com
m o vigente
e
no mercado
m
e nunca sup
perior ao va
alor máximo estipulad
do no edita
al da licitaç
ção, para a
garantia do equilíbrioeconô
ômico-financeiro.
11.3..5 Caso nã
ão aceite a contrapro
oposta de preço apre
esentada p
pela Admin
nistração, o
forne
ecedor serrá liberado do comp
promisso assumido,
a
s
sem
aplica
ação de penalidades
p
s
admiinistrativas.
11.3..6 Liberado
o o forneced
dor na form
ma do item anterior,
a
o órgão
ó
gerenciador da ata poderá
á
convvocar os dem
mais forneccedores, observando a ordem de classificaçã
ão original da
d licitação,,
para que manife
estem interresse em assumir o fo
ornecimento
o dos bens ou dos serrviços, pelo
o
proposta ap
presentada pelaAdmini
p
stração.
valorr da contrap
11.3..7Não havvendo êxito
o nas negociações, o órgão gerenciador
g
r deverá proceder
p
à
revog
gação da ata
a de regisstro de preçços, adotan
ndo as med
didas cabívveis para ob
btenção da
a
contrratação maisvantajosa
a.
CLÁ
ÁUSULA DÉCIMA SE
EGUNDA – DO CAN
NCELAMEN
NTO DA A
ATA DE REGISTRO
R
O
DEPREÇOS
12.1 O registro do preço do fornecedo
or será canc
celado pelo
o órgão gere
enciador qu
uando o
ecedor:
forne
a) forliberado;
b) de
escumprir as
a condições da ata de
e registro de
e preços, se
em justificativaaceitáve
el;
c) nã
ão aceitar re
eduzir o seu
u preço reg
gistrado, na hipótese de
este se torn
nar superiorr àqueles
praticcados nome
ercado;
d) so
ofrer sanção
o prevista no
n inciso artt. 86 da Lei nº 8.666, de 1993;e
e) de
emonstrar fa
ato superve
eniente, deccorrente de caso fortuitto ou força maior, que prejudique
o cum
mprimento daata.
12.2 A ata de registro
r
de preços
p
será
á cancelada
a, total ou pa
arcialmente
e, pelo órgão
gerenciador:
a) pe
elo decurso do seu pra
azo devigência;
b) se
e não restarrem fornece
edoresregisstrados;
c) po
or fato supe
erveniente, decorrente de caso fortuito ou forrça maior, q
que prejudiq
que o
cump
primento da
as obrigações previstass na ata, de
evidamente demonstra
ado;e
d) po
or razões de
e interesse público, de
evidamentejustificadas..
12.3 No cance
elamento da
a ata ou do
d registro do preço do fornece
edor, por in
niciativa da
a
Administração, será asseg
gurado o co
ontraditório e a ampla defesa, com
m prazo de
e cinco diass
e defesa, co
ontados da notificação, pessoal ou porpublica
ação.
úteiss para apressentação de
CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA TER
RCEIRA – DA
D SUBSTITUIÇÃO DE ITEM
13.1 O fornecedor poderá
á solicitar a substituiçã
ão do bem registrado em Ata po
or outro de
e
mesm
ma espécie
e e gênerro, porém, de outra marca, no caso de
e ocorrênc
cia de fato
o
supe
erveniente, devidamen
nte comprovvado, que independe de sua vo
ontade, sem
m qualquerr
acrésscimo no va
alor anteriorrmenteregisstrado;
13.2 Caberá ao
o órgão gere
enciador a análise
a
técn
nica e jurídica quanto à possibilida
ade de
atend
der a substituição do produtoregis
p
strado;
13.3 Havendo a substituiçã
ão do produ
uto, conform
me itens antteriores, o p
produto sub
bstituído
some
ente estará em vigor após aditivo à Ata de Registro
R
deP
Preço.
CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA QUA
ARTA - DAS
S INCIDÊNCIAS FISC
CAIS, ENCA
ARGOS,
SEG
GUROS,ETC
C
14.1 Correrão por
p conta exxclusivas do
o FORNECE
EDOR:
I) tod
dos os impo
ostos e taxa
as que forem
m devidos em
e decorrên
ncia das co
ontratações do objeto
desta
a Ata de Re
egistro dePrreços;
II) ass contribuiçõ
ões devidass à Previdência Social,, encargos trabalhistas
t
s, prêmios de
d seguro e
de acidentes
a
de trabalho, emolumen
ntos e outrras despesa
as que se façam nec
cessárias à
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execcução dos serviços e/ou fornecime
ento doprod
duto;
III) to
odas as desspesas com
m alimentaçã
ão, transpo
orte, frete e outras desp
pesas que se
s façam
nece
essárias ao fornecimen
nto do produ
uto, objeto desta
d
Ata de Registro d
dePreços.
CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA QUINTA - DAS
S PENALIDA
ADES
15.1 Pelo não cumprimento das ob
brigações assumidas,
a
garantida a prévia defesa em
m
proce
esso regula
ar, o FORN
NECEDOR ficará suje
eito às segu
uintes pena
alidades, previstas no
o
artigo
o 87 da Leii n. 8.666/9
93, e na Lei n. 10.520/2
2002, sem prejuízo da
as demais cominações
c
s
apliccáveis:
I) advvertência;
II) multa de 10%
% do valor daAta;
d
III) suspensão temporária
t
d direito de
do
d licitar e de
d contratarr com este Ó
Órgão, por período de
e
até 5 anos, nass hipóteses e nos term
mos dos artiigos 7º da Lei n. 10.52
20/2002, e até 2 anoss
nos casos
c
do arrtigo 87, §3 da Lei Federal nº8.666
6/93;
IV) declaração
d
eidade parra licitar ou
u contratarr com a A
Administraçã
ão Pública,,
de inidone
enqu
uanto perdu
urarem os motivos
m
determinantes
s da puniçã
ão ou até q
que seja prromovida a
reabilitação perante a auto
oridade que
e aplicar a penalidade,
p
nos termos do art. 87
7, inciso IV,,
da Le
ei n.8.666/9
93.
15.2 A penalida
ade de advvertência se
erá aplicada em caso de faltas o
ou descum
mprimento de
d
atuais que não
n causem
m prejuízo ao
a Municípiio e à terce
eiros que ne
ecessitem do
d
cláussulas contra
produto/servido registrado na presentte Ata, e se
erá lançada
a no Cadasttro de Fornecedores do
d
Muniicípio;
15.3 A empresa
a fornecedo
ora sujeitar--se-á à multa de 1% (u
um por cen
nto) inciden
nte sobre o
N
de Empenho, porr dia de atraso, a parttir do 1º (prrimeiro) dia
a de atraso,,
valorr total da Nota
conssiderando o prazo estabelecido pa
ara entrega doproduto;
15.4 Caso a empresa fornecedora
f
a não solu
ucione qua
aisquer pro
oblemas ad
dvindos da
a
aquissição do ob
bjeto sofrerrá multa, co
onsoante o caput e §§
§ do art. 86
6 da Lei no8.666/93 e
altera
ações poste
eriores, da seguinteforrma:
a) atraso até 2 (dois)
(
dias, multa de 2%
% (dois porrcento);
b) a partir do 3o (terceiro)) até o limitte do 5o (quinto) dia, multa de 4
4% (quatro por cento),,
caraccterizando-se a inexeccução total da
d obrigaçã
ão a partir do
d 6o (sexto) dia deatra
aso.
15.5 A partir do 6º (sexto) dia
d de atrasso, caracterrizar-se-á a inexecução
o total da obrigação,
o
e
pode
erá o Mun
nicípio, a seu
s
exclussivo critério
o, rescindirr a ATA, podendo a empresa
a
forne
ecedora, ficar impedida
a de licitar com
c
a administração pública
p
por um prazo de
d até cinco
o
anoss;
15.6 A multa, eventualm
mente impo
osta à emp
presa forne
ecedora, sserá autom
maticamente
e
f
a que
e fizer jus, acrescida
a
de
d juros moratórios de 1% (um po
or cento) ao
o
desccontada da fatura
mês.. Caso a em
mpresa forn
necedora nã
ão tenha ne
enhum valo
or a receberr deste Mun
nicípio, ser-lhe-á
á concedido
o o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intim
mação, parra efetuar o
paga
amento da multa.
m
Apóss esse prazo
o, não send
do efetuado
o o pagamento, seus dados serão
o
enca
aminhados ao Órgão competente
c
e para que seja inscriita na dívid
da ativa do Município,,
pode
endo, ainda a Administtração proce
eder à cobrrança judicia
al damulta;
15.7 As multas previstas nesta seção não eximem a empressa forneced
dora da reparação doss
ntuais danoss, perdas ou
u prejuízos que seu ato punível ve
enha causa
ar àAdminis
stração;
even
15.8 Se a emp
presa forne
ecedora não
o proceder ao recolhimento da multa no prazo
p
de 05
5
eis, contado
os da intima
ação, o res
spectivo va
alor será de
escontado dos
d créditos
(cincco) dias úte
que esta possuir com este
e Município,, e, se este
es não forem
m suficiente
es, o valor que sobeja
ar
ado para insscrição em Dívida Ativa
a e execuçã
ão pelo Mun
nicípio de IT
TAETÊ-BA;;
será encaminha
ade de susp
pensão tem
mporária para licitar e contratar co
om este Mu
unicípio pello
15.9 A penalida
o de até 05
5 (cinco) anos, será lan
nçada no Cadastro
C
Mu
unicipal de Fornecedorres e poderrá
prazo
ser aplicada
a
em
m casos de
e reincidência em des
scumprimen
nto de prazzo contratu
ual ou aind
da
desccumprimento
o total ou parcial da
a obrigação
o, mesmo que desse
es fatos não resultem
m
preju
uízos ao Mu
unicípio ou terceiros;
t
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15.10
0 A penalidade de decclaração de inidoneidad
de poderá serproposta
s
a:
a) se
e a empresa fornece
edora descu
umprir ou cumprir
c
parcialmente obrigação contratual,,
desd
de que dessses fatos ressultem preju
uízos aoÓrg
gão/Entidad
de;
b) se
e a empressa forneced
dora sofrer condenaçã
ão definitiva
a por práticca de fraud
de fiscal no
o
recollhimento de quaisque
er tributos, ou deixar de cump
prir suas o
obrigações fiscais ou
u
paraffiscais;
c) se
e a empressa forneced
dora tiver praticado
p
attos ilícitos visando fru
ustrar os objetivos da
a
licitação.
15.11
1 As sançõ
ões prevista
as nos incissos I, III e IV do art. 87
8 da Lei 8
8.666/93, poderão
p
serr
apliccadas juntam
mente com a multa;
15.12
2 A penalid
dade de de
eclaração de
d inidoneid
dade, aplica
ada pela co
ompetente autoridade,,
apóss a instruçã
ão do perttinente pro
ocesso no qual fica assegurada
a
a a ampla defesa da
a
emprresa forneccedora, será
á lançada no
n Cadastrro Municipa
al de Forneccedores, im
mplicando a
inativvação do ca
adastro, imp
possibilitando o fornec
cedor ou intteressado d
de relaciona
ar-se com a
Administração Federal
F
e de
emais órgão
os/entidade
es integrantes do Cada
astroMunicip
pal;
3 A falta de
e material não
n poderá ser alegada
a como motivo de forçça maior e não
n eximirá
á
15.13
a em
mpresa forn
necedora das
d
penalid
dades a qu
ue está sujeita pelo n
não cumpriimento dass
obrig
gações esta
abelecidas nestaATA.
n
CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA SEX
XTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
P
16.1 As infrações penais tipificadas
t
n Lei 8.66
na
66/93 serão
o objeto de processo judicial na
forma
a legalmentte prevista, sem prejuíízo das dem
mais comina
açõesaplicá
áveis.
CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA SÉT
TIMA – DA LICITAÇÃO
L
O E DA VIN
NCULAÇÃO
O AO EDITA
AL
17.1 O presente
e Registro de Preços foi objeto da
d licitação
o na modalidade PREG
GÃO sob o
ero nº 014//2019, em observância
o
a a Lei Fed
deral nº 8.6
666, de 21/0
06/93, atua
alizada pela
a
núme
Lei nº
n 8.883, de
d 08/06/94
4, ambas alteradas
a
pe
ela Lei 9.64
48/98 de 2
27/05/98, e alteraçõess
poste
eriores, bem
m como a Lei
L Federal nº. 10.520/2002, e con
ndições esttabelecidas no Edital e
seuss anexos, co
onstantes desteinstrum
mento.
CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA OITA
AVA - DAS
S DISPOSIÇ
ÇÕES FINA
AIS
18.1 As partes ficam,
f
ainda
a, adstritas às seguinte
es disposiçõ
ões:
I - to
odas as alterações que se fizerrem necess
sárias serã
ão registrad
das por inte
ermédio de
e
lavra
atura de term
mo aditivo a presente Ata
A de Registro dePreçços.
II - in
ntegram estta Ata, o Ed
dital de Pre
egão RP nºº 014/2019e
e seus anexxos e as prropostas da
a
emprresas classificadas parra cada gru
upo.
CLÁ
ÁUSULA DÉ
ÉCIMA NON
NA – DA FISCALIZAÇ
ÇÃO
19.1 A fiscaliza
ação e aco
ompanhame
ento da en
ntrega do objeto
o
será feita pela Secretaria
a
és de seu agentefiscal
a
lizador;
Muniicipal solicittante, atravé
19.2 A Contrata
ante deverá monitorar constantem
c
mente o níve
el de qualidade dos se
erviços para
a
evita
ar a sua deg
generação, devendo in
ntervir para corrigir ou aplicar san
nções quando verificarr
um viés
v
contínu
uo de desco
onformidade
e da prestaç
ção do servviço à qualid
dadeexigida
a.
19.3 A execução do forn
necimento deverá
d
serr acompanh
hada e fisccalizada po
or meio de
e
instru
umentos de
e controle, que
q compre
eendam a mensuração
m
o dos seguin
ntes aspecttos, quando
o
for ocaso:
a) oss resultadoss alcançado
os em relaçção ao bem fornecido, com a verificação dos
s prazos de
e
execcução e da qualidadede
q
emandada;
b) o cumprimento das de
emais obrig
gações dec
correntes co
onstante na
a Ata de Registro
R
de
e
Preçços; e a satisfação do públicousuá
p
ário.
19.4 O fiscal/g
gestor da Ata de Re
egistro de Preços de
everá prom
mover o re
egistro dass
ocorrrências verrificadas, adotando
a
ass providências necesssárias ao fiel cumprimento dass
cláussulas contra
atuais, conforme o dissposto nos §§ 1º e 2ºº do Art. 67
7 da Lei nºº 8.666, de
e
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1993
3;
19.5 O descumprimento to
otal ou parcial das resp
ponsabilidad
des assumiidas pela fo
ornecedora,,
etudoquanttoàsobrigaççõeseencarg
gossociaise
etrabalhistass,ensejaráa
aaplicaçãode
sobre
sançções adminiistrativas, previstas
p
ne
este Edital e na legisla
ação vigente
e, podendo
o culminar
em re
escisão con
ntratual, con
nforme disp
posto nos Artigos
A
77 e 87 da Lei n
nº 8.666, de
e1993;
19.6 A fiscalização citada nos iten
ns anteriore
es não ise
enta a emp
presa venc
cedora dass
respo
onsabilidad
des assumid
das com a celebração
c
da Ata de Registro
R
deP
Preços;
CLÁ
ÁUSULA VIG
GÉSIMA - DOFORO
D
As partes contratan
ntes elegem
m o foro de ANDARAÍ-B
A
BA, como co
ompetente para dirimirr
quaissquer quesstões oriun
ndas da prresente AT
TA, inclusivve os caso
os omissos
s, que não
o
pude
erem ser re
esolvidos pela
p
via administrativa
a, renunciando a qualquer outro
o, por maiss
privilegiado que
eseja.
E por esstarem de acordo,
a
as partes firm
mam a prese
ente ATA, em 02 (dua
as) vias de
e
orma para um só effeito legal, ficando uma
u
via arrquivada na
a sede da
a
iguall teor e fo
CON
NTRATANTE
E, na forma
a do art. 60 da Lei 8 66
66 de 21/06//93.

ItaettêBa, 26 de abril de 2019.
Visto Assessoria Jurídica:

____
__________
__________
__________
_____
PRE
EFEITURA MUNICIPAL
M
L DE ITAET
TÊ
Vald
des Brito de Souza - Prrefeito
CON
NTRATANT
TE

____
__________
__________
__________
____

ADIL
LSON PIN
NHEIRO DE
E OLIVEIR
RA-ME
Adilsson Pinheiiro de Olive
eira-ME
CON
NTRATADO
O
Testtemunhas:

Do exposto, e
D
em nada se contrariou os
dispositivos e formalidades con
nsignadas na Le
ei
uas alterações
s, sendo esta
a
8666/93 e su
estaata.
procuradoria pela assinatura de
2
Ittaetê ........... de ................. de 2019.
______________
__________
___________
Jurídico
Declaração de P
D
Publicidade daAta:
D
Declaramos
para
a os devidos fin
ns de prova, que
e
a extrato deste a
ata foi publicad
do no quadro de
e
A
Avisos
e Leis, instalado no hall da sede
e
administrativa desta Prefeitura
a, atendendo as
fo
ormalidades co
onsignadas na Lei 8.666/93 e
suas alteraçõe
es, sendo es
sta declaração
o
ecretario de Adm
ministração.
assinada pelo Se
Ittaetê ............... de....................... de 2019.

1: __
__________
__________
__________
____
CPF
F Nº. ......................................................

_________
______________
________
Sec. de Adm

2: __
__________
__________
__________
___
CPF
F Nº. ......................................................
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