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ÊSTADO DA BAHIA

prefeitura municipal de iraquara

É

Rua Rosalvo Pelix, n° 74, Centro, Iraquara
CNPJ 13.922.596/0001-29
CEP 46.980-000

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO 742702/2020
CONTRATO N® 135/2020
O MUNICÍPIO DE IRAQUARA, Estado da Bahia, através da Prefeitura Municipal
de iraquara. inscrita no CNPJ n® 13.922.596/0001-29, localizada na Rua Rosalvo Felix,
n° 74, Centro, Iraquara-Ba, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr.
Edimário Guilherme de Novaís, brasileiro, residente e domiciliado à Rua Silvio
Almeida, N° 07, neste município, portador da RG n° 0645466166 - SSP/BA e CPF/MF n®
165.958.665-87. e a empresa SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS, inscrito no CNPJ n®
03.101.495/0001-33, estabelecida na Rua Sete de Setembro, 109 A, Centro, Iraquara BA, CEP 46980-000, representada por por SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS, portador
do RG n® 1329075 SSP/MG, inscrito no CPF n® 244.285.315-91, doravante denominado
DETENTOR, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela
inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002, e demais normas
legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 006/2020, conforme consta do
processo administrativo próprio, firmam a presente Ata de Registro de Preços,
obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as
condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futuras
aquisições de Material de Construção, conforme abaixo:
LOTE 4
ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA
TABUA DE 2.5avi POR 25 CM
1
DELARGURA
TABUA DE DE 30CM
2
ADUELA PARA PORTA DE
3
MADEIRA DE LEI COMPLETA
ALIZAR DE MADEIRA DE LET
4
PARA PORTA COMPLETA COM
5CM
MADERITE REZINADO
5
VERMELHO 2 X 1,20
RIPAO DE 5.x 3,5 CM DE
6
MADEIRA DE LEI

7
8
9

10

LINHA MISTA 15 (BOA
QUALIDADE)
LINHA MISTA 20 (BOA
QUALIDADE)
LINHA MISTA 12 (BOA
QUALIDADE)
RIPA MADEIRA MISTA 5X1 1/2
CM (POA QUALIDADE)

MARCA

líND

QTDE

PINUS

M

2000

8,48

16.960,00

PÍNUS

M

2000

9,48

18.960,00

MASSARANDUBA

UND

100

93,76

9.376,00

P. DARCO

UND

500

55,84

27.920,00

INCOMAF

UND

50

44,88

2.244,00

JATORÁ

MT

10000

4,49

44.900,00

JATOBÁ

MT

2000

25,93

51.860,00

JATOBÁ

MT

1000

35,90

35.900,00

JATOBÁ

MT

2000

19,94

39.880,00

JATOBÁ

M

10000

1,70

17.000,00

UNIT

TOTAL
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LOTE
10
ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA
TUB0 2CH 14
1
TUB01 1/2 CH 14
2
3
4
5
6
7
8

TUBO 1/2 CH 14
CHAPA ARTICULADA 0.43
GALV
CAIXA DE MOLA 4.5 MT
TUBO DE 1 1/4 CH 14
METALON 60X60 CH 1.20 6M
ARAME GALV. REVESTIDO PVC FIO
14

MARCA

UND
UND

QTDE
500

UND

UNIT
91,44

TOTAL
45.720,00

500

60,96

30,480,00

UND

500

16,14

8.070,00

AÇO
CEARENSE

UND

100

17,93

1.793,00

AÇO
CEARENSE
AÇO
Cl-ARENSE
AÇO
CEARENSE

UND

50

62,74

3.137,00

UND

300

52,88

15.864,00

UND

100

80,68

8.068,00

VONDER

KG

200

AÇO
CEARENSE
AÇO
CEARENSE
AÇO
CEARENSE

14,34
TOTAL»

LOTE
13
ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA
PORTA DE ALMOFADA DE
1
BOA QUALIDADE DE 80X210
PORTA DE ALMOFADA DE
2
BOA QUALIDADE DE 90X210
PORTA DE ALMOFADA DE
3
BOA QUALIDADE DE 70X210
PORTA DE MADEIRA DE LEI
4
80X210
PORTA DE MADEIRA DE LEI
5
DE 90X210
PORTA USA DE IMBUÍA DE
6
BOA QUALIDADE DE 80X210
PORTA LISA DE IMBUÍA DE
7
BOA QUALIDADE DE 90X210
PORTA USA DE IMBUÍA DE
8
BOA QUALIDADE DE 70X210
PORTA USA DE imbuía DE
9
BOA QUALIDADE DE 60X210

M,\RCA

UND

QTDE

MISTA

UND

MISTA

TOTAL

100

246,76

24.676,00

UND

20

319,69

6.393,80

MISTA

UND

20

249,76

4.995,20

P O ARCO

UND

100

329,68

32.968,00

P D'ARCO

UND

10

409,61

4.096,10

SCHLINCWEtN

UND

100

149,85

14.985,00

SCHLINDWEIN

UND

30

189,83

5.694,90

SCHLINDWEIN

UND

30

149,85

4.495,50

SCHLINDWEIN

UND

30

149,85

4.495,50

22

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA
TELHA ROMANA CAPA E BICA
1

116.000,00

UNIX

TOTAL»

LOTE

2.868,00

M.AKCA
SIMONASSI

UND
MJL.

QTDE
50

102.800.00 j

SIVALDO
UNIT
TOTAL
1.789,00
89.450,00
TOTAL»! 89.450.00 1
2
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LOTE 23
ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA
PASTILHA CERAMICA CORES
1
DIVERSAS 10X10

MARCA

UND

QTDE

TECNOGRES

MIL.

50

UNIT
41,16
TOTAL»

SIVALDO
TOTAL
2.058,00
2.058,00
2

VALOR TOTAL = R$ 575.308,00 (quinhentos e setenta e cinco mil trezentos e oito reais).
11.2 - Os produtos/serviços constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não
ser solicitados pelo Município. Quando solicitados, serão entregues pela CONTRATADA
acima identificada, mediante emissão e recebimento pela DETENTORA da NOTA DE
EMPENHO (válida como ordem de fomecimento/serviços), de acordo com o disposto na
presente Ata e no edital que a originou, podendo a fornecimento ser parcial ou total, de
acordo com as necessidades do Município, respeitadas as especificações e prazos para
a entrega dos produtos.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados
a partir da data da assinatura.
2.2 - Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n°
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de
Iraquara não será obrigado à contratação, exclusivamente por seu intermédio, dos
produtos referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que
permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie à empresa detentora.
^

2.3 - Em cada Ordem de Fornecimento/serviços decorrentes desta Ata, serão
observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
Presencial para Registro de Preços
006/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno
conhecimento das partes.
2.4 - O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições
estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer os produtos/realizar os serviços, no todo ou em parte, além de
30 dias corridos, após o prazo preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de não realização dos serviços solicitados de qualquer
item adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas
etapas relativas ao recebimento do produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do
prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato;
e) mostrar-se oneroso e inconveniente ao interesse público.
3

ni!/ H / o

' í.

r

Aíí/vJUAm üd lA/íí')!/;- íi/! A>í'j rí:r-í:i5ís
w*ísi4i>ii .'Aíio ’ A 'n xr,

./!i

CS.
• T t *< C
I '

ri/i

)r u

iíiTu

r/i

M . ,1

ty.

■

àrta*

. .1 .tjní >;>. V :cf

>♦■» t-'

? lV»}/ n

í'

jA

= '.r.- Cl

>1 'O.:

,} s

. ''*
•*/0. ?.*

I

V'.

>

Mi

ii í . M H- ».

, V

Cün C ■^6<>00
i^b C A 6J?G.I 5í^}Pt^2dX' 'ivÇ V‘:?^'\aOluC.J.a tL/
» ' ,
AGAtA-HTt^OO sidCi
oGifi? :;obsii?:‘o.? obnFA»0 cw^o»' oA oihcj .í Oo uI' v-;
JO A OVl cC AaOTWJTJO
oínsiOidí^oOT a ofc^rnna
e^OA^TasC’ 3rr
o^avbo fno.-:) ob^o>s ai; 3CA'"'5sVo^^8^'noí?ri f op raijiD
0^'H I^'r/3
jo.iSíoí
^CT .q la? .A'-->!r"'r9n'.ci s ubnt,i:r^q upri^-^.q g ôíp .f3:,.bs l.* va ^tr.
Givj cC5S:q íJ aoí'.qí*A - r asoel’oq£ír
db ek^bGr-t-dc
'h a •.* r" v -‘b

30? =3?!^ 30 0«T3I03,T OO aaAGlJAV AO - 'I Ajueui '0
<}C'Ig}»ico ,:ík^ :trn 'f^S} ilf ob “‘‘bGbiiev ôiat

^

vo ::A
ciuítr'«;: 3

'A«.; : "D Pb''•br ^ i

> /
n
«->J G.í;o sbEi9t:rj fCidbS S ‘n .si*-;bf»n Aw ao
c ^ n?
.-io y ot i,r^‘ ^b ctq^'‘>^!b^^ 0 =íc?ai*^ ab otí2>j3R ec'ctA
ah csb ,1 C' Jmsu j J!^»í>t6.í b
eab o’bGi'n^9ini «'o?? ■'vO oif’jfrc'i-tiLiípxo o&;;*Rír/ri.'^ â f 06cí*;Cío
oâ.i
i
í-ijp rc-^tib ,ac^.»Ti íCrifLíc ujpet
■'asiíiln obrroh^ í
Pd cct.iciai ?oí. ^jo^iq
>Lpií.tjp tib oáçsMPW!. bj ';cv3^:íi bcíg:> oíü^ ea-^a-j
rntíS ■$( m^' Go.oir.ríaq
t.XU'13ÍC-’t Ba^*CJ<nD R M oajfeo
oê''9a OiA »:*2Pc «áoJnanc^b
'loa }''o J ao -a^b^O glg> «C* obQM^ 00 teííbJ tt f-Sirt^f^r .0 ieôpíbno:: e
sc . qo-q ;p oicau'. ccíbo ■ «.ro
aJí'-veio o tíiçaíni e u9b,K -íK s 9i>í> OjíO&vSOO "n
ab ofeig''?!
'í^ntiacci*'-*
^npííJ 90
“*cq psoiost.eu eb ^ínabmqaboi 3c.>^'(^*aq'^"0j /> ofiíerrw.oítrt
a&rp^ '"'b c}^*--.T.09‘'r x
aüòp.bnocí 3 a^a itcotrí

eianoco eopciq ch

Lír.aTefôjafo O -•
^
CXlCOG
5í 9

b nà;^ ^orn PI-? ijc üo^íi cn .a >7^08 eo ■G'■Jl69^\soíubo-^^ ?o ít.3.-rRc^ s
i'
.l9-*ib3 Eíann ob*oai9aR*a99iq ossvi o
,aobi» dj ^r*t r
":!i,p*ííUp ec cobsiir í’j»
/
eou c vcsí-sa"’ crn ch emei^^josp < <íar.>b "r il» ^r)^*r-; *q
33’j2 tr 'yopfeiwp
obtiiOOQ
6fTBír;üPo^o cR
chüCíojiPÊ tr: P
CD
'Oq Bínetjor^n) cCOC
íü* iqua ,0 uboia ob tjiia^iíüEOíà' 06 aG/ íf^a*» asObio
jc ‘aa- 9/íC;í>r j '*
'0
oíoJnoG 3í:;et) eeiTâMuoob e^òpGpncc* ^ oí^bq tg 00 0' *c' tj;* »'
rí'
.tx>-‘djq £aa9'’oJr;i oa ajnfn^vr^ooru 9 oacior-c
■' .^:3nr • &

C

tSTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
^

RuaRosalvoFelix, n® 74, Centro,Iraquara
CNPJ 13.922.596/0001-29
CEP 46.980-000
CLÁUSULA 111 - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será efetuado até o 5.® (quinto) dia útil do mês subsequente a data da
entrega/execução dos serviços, após atesto das Notas Fiscais/Faturas, com base nas
ordens de fornecimento/serviços solicitadas pelo Município no período.
3.1.1 O pagamento estará condicionado à entrega/execução total dos quantitativos
solicitados nas Ordens de Fomecimento/serviços e à aprovação e conferência do
material entregue/serviços realizados pela Secretaria solicitante.
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria,
Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua Rosalvo Felix, n® 74, Centro,
Iraquara-Ba, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o
respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Iraquara e conter o
número do empenho correspondente.
3.3 - Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s)
deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes
documentos:
3.3.1 - prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de
Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
3.3.2 - Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT);
3.3.3 “ Certidão negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte,
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em quer estiver localizada a sede da
licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Estadual;

^

3.3.4 - Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeito Negativo
de débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida peta Receita
Federal do Brasil, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal
3.3.5 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida pelo
Município, relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade
para com a Fazenda Municipal;
3.4 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à
aplicação da penalidade.
3.5 - O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo
da documentação apresentada no procedimento licitatórío.
3.6 - Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de
liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de
penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de
preços ou correção monetária.
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3.7 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5%
(cinco décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção
monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV - DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO E DO PRAZO
4.1-0 prazo de entrega/execução dos produtos/serviços ora licitados deverá ser
realizado imediatamente, após o recebimento das Solicitações feitas pela Secretaria.
4.2 - A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data em que a
entrega/execução dos produtos/serviços foi feita/realizada, além da identificação de
quem procedeu ao recebimento dos produtos/serviços.
4.2.1 - A entrega/execução será feita nos endereços constantes das ordens de
fornecimento/serviços, e caberá ao responsável pelo recebimento dos produtos ou
fiscalização dos serviços, conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para
efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.2.2 - Quando o objeto se tratar de fornecimento, além da entrega no local designado
pelo órgão solicitante, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante vencedora também
descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendose, ainda, integraímente, com eventuais danos causados a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega/execuçâo de produtos/serviços fora do estabelecido neste
edital será imedíatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituílos ou refazê-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta
e risco tais substituições ou correções, sendo aplicadas também, as sanções previstas
neste edital.
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4.4 - Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria
Soiicitantes não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.5 -• Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo
fornecedor no prazo de 3 (três) dias contados da notificação da não aceitação, para
reposição no prazo máximo de 3 (três) dias.
4.6 - A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência
do produto/serviço que foi entregue/realizado, lavrando o termo de recebimento definitivo
ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto entregue em
desacordo com as especificações.
4.7 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da
DETENTORA DA ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a
substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES
5.1 - Do Município

5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Felix, n° 74, Centro, Traquara
CNPJ 13.922.596/0001-29
CEP 46.980-000
5.1.1- Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 - Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando foro caso;
5.1.3 - Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada
necessária à perfeita execução do Contrato;
5.1.4 - Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota
Fiscal no Departamento de Tesouraria;
5.1.5- Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2 - Da Detentora
5.2.1 - Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratado deste edital,
incluindo-se, mão de obra e todos os tributos incidentes.
5.2.3. Indicar um preposto, com poderes para representar a empresa Contratada, em
tudo o que se relacionar com o fomecimento/execução dos serviços.
5.2.4 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste
contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo
empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações
de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de
demanda.
5.2.5 - Não será permitida a sub-contratação do todo, nem de parte do objeto do
presente Contrato, sem prévia anuência da Contratada.
5.2.6 - Efetuar o fornecimento ou a realização dos serviços conforme indicado na ordem
de Fornecimento/serviços e prazos estabelecidos no edital, após o recebimento desta.
5.2.7 - Fornecer/executar o objeto desta licitação nas especificações contidas no edital;
5.2.8 - A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto
da presente ata, com perfeição e acuidade.
5.2.9 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da
contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando
a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser
vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e
previdenciárias lhe asseguram.
5.2.10 - A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais
causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por
omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências
necessárias para o ressarcimento.
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CNPJ 13.922.596/0001-29
CEP 46.980-000
5.2.11 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem
solicitados pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.12 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO E
RECEBIMENTO
6.1-0 contrato de aquisição/execução dos serviços decorrente da presente Ata de
Registro de Preço será formalizado pela emissão e retirados da Nota de Empenho pela
detentora.
6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos
os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega/execução
deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3 - Toda aquisição/execução deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade
requisitante, a qual deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Toda e qualquer entrega de material/execução de serviço fora do estabelecido
neste edital, será imediatamente notificada à(s) íicitante(s) vencedora(s) que ficará(ão)
obrigada(s) a substituir os materiais ou serviços, o que fará(ào) prontamente, num prazo
máximo de três dias, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais
substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades
Contratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea "a”, da Lei Federal n°.
8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n“. 8.883/94 e seguintes, e
demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
7.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de
sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório:
7.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
7.1.2 Multa por atraso imotivado da execução do serviço/fornecimento, nos prazos
abaixo definidos:
a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
contratual, ou nos prazos parciais das Ordens de Fornecimento/serviços, limitadas
a 20% do valor da fatura;
b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de
determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura;
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c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no
prazo estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de
determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.
7.1.2.1 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a
30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos
que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão
contratual;
7.1.3 Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15
(quinze) dias;
b) de até 02(dols) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do
contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal.
7.1.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender
do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato;
multa de 10% a 20%;
b) Deixar de fornecer, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de
10% a 20%;
c) prestar serviço ou fornecer em desacordo com os projetos básicos, executivos e
termos de referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades

c

ou que comprometa a segurança das pessoas: multa de 10% a 20%;
d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e
prepostos, quanto a verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta
contratada, especialmente o atraso de pagamento de salário, 13° salário, férias
acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte, vales-refeição ou
auxílio alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%.
7.1.5 Declaração de inidoneídade para licitar e contratar com a Administração Pública
quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 7.1.3 e
7.1.4.
7.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública
esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no
âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
7.3 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Municipal; enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
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CNPJ 13.922.596/0001-29
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Unidacle0rçamentária:02.04.01/02.05.02/02.05.01/02.05.04/02.06.01/02.06.02/02.09.02/
02.10.01/02.08.01/02.07.01
Atividade: 1007/1009/1020/1022/1025/1042/1043/1048/1049/2008/2009/2012/2013/2014/
2017/2018/2020/2023/2030/2031/2032/2035/2036/2037/2038/2040/2055/2062/2063/206
4/2066/2067/2073/2080/2086/2087/2099/2100/2102/2103/1010
Elemento de Despesa; 3390.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos - 0 Recursos Ordinários/ /1 - Educação 25% / 4 Salário Educação/
14 - Transferência de Recursos - SUS/ 2 - Saúde 15%/ 29 - Transferência de Recursos
FNAS/ / FEAS - 28 - Fundo Estadual de Assistência Social
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 - A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação
modalidade Pregão Presenciai, Tipo Menor Preço Por Lote, para Registro de Preços
N'’ 006/2020.
CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n®
006/2020 e proposta da empresa, classificada em 1“ lugar no certame supra numerado.
14.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n® 8.666/93,
alterada pela Lei Federal n^* 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a
primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios
gerais de direito.
CLÁUSULA XV - DO FORO
15.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Iraquara - BA, como único competente
para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de
duas testemunhas abaixo.
iraquara, Ba, 02^ al^il de 2020

D

Edimário Guiine|nie de Novais
Prefeito Municipal
^■^ALDO PROFIRO DOS
SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS
RG n° 1329075 SSP/MG
Detentora da Ata
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f PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Felix, n° 74, Centro, Iraquara
CNPJ 13.922.596/0001-29
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Testemunhas:

/

Nome:
CFP n°
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Voltar

Imprimir

€AtXA

CAiXA ECONÔMICA FEDERAL

Certífícado de Regularidade
do FGTS - CRF
/
Inscrição:
Razão
Social:
Endereço:

/

03.ioi.495/oooi-33
SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME
setembro

109 a / centro / iraquara / ba /

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere
0 Art. 1, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que.
nesta data, 3 empresa acima identificada encontra-se em
situação regular perante 0 Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigais com 0 FGTS.
/
Validade:25/02/2020 a 25/03/2020
Certificação Número: 2020022502034513062500
Informação obtida em 04/03/2020 11:13:50
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixawww.caixa.gov.br
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13/03/2020

Autenticação de CND
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
IRAQUARA - BAHIA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
Certidão N“: 00000005
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Contribuinte:

SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS -ME

Endereço:

RUA SETE DE SETEMBRO, 109 CENTRO

Complemento:

CASA

CidadeAiF:

IRAQUARA-BA

CPF/CNPJ:

03101495000133

inscrição Estadual/RG:
Inscrição Municipal:

1120

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e
inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.
Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda
Municipal.
^

GERADA EM: 12/03/20^0 08:03:44 horário de Brasília
EMITIDA EM: 13/03/2020 11:38;05 horário de Brasília
VALIDAATÉ: 10/06/2020

/

i

y

^p|tVE DE VALíDAÇAO: JtVNifWM
Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: http://www.keepinformatica.com.br/portal/wreb/traquaTa.autentica-cnd
Qualquer rasura ou ^enda invalidará este documento.
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www.keepinformatica.com.br/portal/w8b/site/emite-cnd
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Emissão: 04/03/2020 11:02

’ SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
íEmitida oara os efeitos dos arte. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981
Tributário do Estado da Bahia)

-Códiao

Certidão N°: 20200718889
RAZAO SOCIAL

7

SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS
ÍNSCRICAO ESTADUAL

CNPJ

050.752.524

03.101.495/0001.33

Fica certificado coe nSo constam^ alé a omsente date. oendândas de resoonsabilidade da oessoa física ou luridica acima
ideniificada. relativas aos tributos administrados ooresta Secretaria.

estabelecimentos auanto â inexistência de débitos, indusive os inscritos nÁ
Ativa, de comoetênaa da Procuradona Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado^ •f\^a
lia
cobrar ouaisauer débitos oue vierem a ser aourados oosteríormente.

7
Emitida em 04/03/2020. conforme Portaria n® 918/99. sendo válida oor 60 dias.
contados a oartir da data de sua
emissão.

A AUTEMncIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETOR!^
FAZENDArIAS ou via internet, no ENDEREÇO httD://www.8efaz.ba.a
ovJir

Válida com a aoresentacSo ^ niunta do cartão orioínal de ínscricâo no CPF ou no CNPJ d
Secretaria dã Receita Federal do Mínísíéiio da Fazenda.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
/

ATIVA DA UNIÃO

Nome: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS
CNPJ: 03.101.495/0001-33

^
®
® abrange inclusive as contribuições sociais pr^istas
nas alíneas a a d do parágrafo unicodoart. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta^rtidâo está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet nos
endereços <http.7/rfb.gov.br> ou <http:/A/vww.pgfn.gov.br>.

Válida até 31/08/2020. ^
Código de controle da certidão: FCB6.2B16.86C6.AB20
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.101.495/0001-33
Certidão n®: 5821716/2020
Expedição: 04/03/2020, às 11:23:06
Validade: 30/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se

que

SIVALDO

PROFIRO

DOS

ANJOS
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°
03.101.495/0001-33, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n» 1470/2011 do Tribunal Superior’d
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade
s
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) /
a
anteriores à data da sua expedição,
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em kMl^§,o

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
1(1/
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificaçâoLÍ^ su
autenticidade no portal do Tribunal
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

Superior do Trabalho n^

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judicià-i-s trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários. a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

