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Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 228/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – ELVIO LEANDRO DOS SANTOS EIRELI., inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 42.232.570/0001-57
OBJETO DO CONTRATO - aquisição de material de construção para uso das diversas
secretarias do município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.749,50 (sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e
cinquenta centavos).

Gongogi – Ba 01 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 229/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – RJV Empreendimentos e Engenharia LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF
sob o nº 17.464.285/0001-14
OBJETO DO CONTRATO - Contratação de empresa para executar serviços
especializados, compreendendo o Planejamento Setorial Urbano para Regularização
Fundiária de interesse social aproximadamente 40 Hc e 2.400 lotes na Sede da Cidade de
Gongogi-Bahia.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01 de julho de 2022 e termino no dia 01 de outubro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 136.459,00 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e
cinquenta e nove reais).

Gongogi – Ba 01 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 230/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – Master Serviços Técnicos LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
04.890.902/0001-00
OBJETO DO CONTRATO - Contratação de empresa para prestação de serviços de
Cadastro de Imóveis com área aproximadamente de 40 Hc na Sede da cidade de GongogiBahia.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01 de julho de 2022 a 01 de outubro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 96.586,40 (noventa e seis mil, quinhentos e oitenta e seis
reais e quarenta centavos)

Gongogi – Ba 01 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 234/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – Matilde Chagas Araújo inscrita no CNPJ/MF sob o nº
13.078.746/0001-60
OBJETO DO CONTRATO - aquisição de material de construção e hidráulico tipo
consumo, para manutenção das redes de esgoto, atendendo as necessidades das Diversas
Secretarias do Município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 20.309,00 (vinte mil, trezentos e nove reais)
Gongogi – Ba 08 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 235/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – COMERCIAL MF XAVIER LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
13.388.691/0001-94
OBJETO DO CONTRATO - Aquisição de gêneros alimentícios destinado a merenda
escolar, para a manutenção das escolas públicas da rede municipal de gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 51.843,50 (cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta e
tres reais e cinquenta centavos).

Gongogi – Ba 08 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 236/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 26.084.880/0001-15
OBJETO DO CONTRATO - Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de
material Odontológico que será destinado à secretaria municipal de saúde do município
de Gongogi-Ba
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 51.077,81 (cinquenta e um mil, setenta e sete reais e
oitenta e um centavos)
Gongogi – Ba 08 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 237/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – LMD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.309.026/0001-77
OBJETO DO CONTRATO - Aquisição de material Penso para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Gongogi-Ba
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 72.907,00 (setenta e dois mil, novecentos e sete reais)

Gongogi – Ba 08 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 238/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – JD SANTOS FRANCA COMERCIO inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
nº 22.539.826/0001-66
OBJETO DO CONTRATO - Aquisição de material Penso para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Gongogi-Ba
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 61.660,00 (sessenta e um mil, seiscentos e sessenta reais).

Gongogi – Ba 08 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 239/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI inscrito (a) no CNPJ/MF sob o n°15.229.287/0001-01
OBJETO DO CONTRATO - fornecimento parcelado de material Odontológico que será
destinado à secretaria municipal de saúde do município de Gongogi-Ba.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
VALOR DO CONTRATO: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Gongogi – Ba 08 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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Gongogi

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 240/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – Matilde Chagas Araújo inscrita no CNPJ/MF sob o nº
13.078.746/0001-60
OBJETO DO CONTRATO - aquisição de material de construção e hidráulico tipo
consumo, para manutenção das redes de esgoto, atendendo as necessidades das Diversas
Secretarias do Município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 30.961,70 (trinta mil, novecentos e sessenta e um reais e
setenta centavos).
Gongogi – Ba 09 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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Gongogi

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 242/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – DUDU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA INSCRITA NO
CNPJ SOB Nº 17.043.293/0001-97
OBJETO DO CONTRATO - fornecimento parcelado de material de construção para uso
das diversas secretarias do município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 13.656,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais).

Gongogi – Ba 09 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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Gongogi

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 243/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – DUDU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA INSCRITA NO
CNPJ SOB Nº 17.043.293/0001-97
OBJETO DO CONTRATO - fornecimento parcelado de material de construção para uso
das diversas secretarias do município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.610,00 (um mil, seiscentos e dez reais).
Gongogi – Ba 09 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 244/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – DUDU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA INSCRITA NO
CNPJ SOB Nº 17.043.293/0001-97
OBJETO DO CONTRATO - fornecimento parcelado de material de construção para uso
das diversas secretarias do município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 10.628,00 (dez mil, seiscentos e vinte e oito reais).
Gongogi – Ba 09 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJBFODG1M0ZCQZLDMZLBNK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Gongogi

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 245/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – DUDU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA INSCRITA NO
CNPJ SOB Nº 17.043.293/0001-97
OBJETO DO CONTRATO - fornecimento parcelado de material de construção para uso
das diversas secretarias do município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 13.346,70 (treze mil, trezentos e quarenta e seis reais e
setenta centavos).

Gongogi – Ba 09 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 246/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – DUDU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA INSCRITA NO
CNPJ SOB Nº 17.043.293/0001-97
OBJETO DO CONTRATO - fornecimento parcelado de material de construção para uso
das diversas secretarias do município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 4.407,00 (quatro mil, quatrocentos e sete reais).

Gongogi – Ba 09 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 247/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – DUDU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA INSCRITA NO
CNPJ SOB Nº 17.043.293/0001-97
OBJETO DO CONTRATO - fornecimento parcelado de material de construção para uso
das diversas secretarias do município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 8.668,00 (oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais)

Gongogi – Ba 09 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 248/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – DUDU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA INSCRITA NO
CNPJ SOB Nº 17.043.293/0001-97
OBJETO DO CONTRATO - fornecimento parcelado de material de construção para uso
das diversas secretarias do município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.830,00 (três mil, oitocentos e trinta reais).
Gongogi – Ba 09 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 249/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – DUDU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA INSCRITA NO
CNPJ SOB Nº 17.043.293/0001-97
OBJETO DO CONTRATO - fornecimento parcelado de material de construção para uso
das diversas secretarias do município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 5.710,00 (cinco mil, setecentos e dez reais).
Gongogi – Ba 09 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJBFODG1M0ZCQZLDMZLBNK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 250/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – DUDU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA INSCRITA NO
CNPJ SOB Nº 17.043.293/0001-97
OBJETO DO CONTRATO - fornecimento parcelado de material de construção para uso
das diversas secretarias do município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais).
Gongogi – Ba 09 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJBFODG1M0ZCQZLDMZLBNK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
5 de Agosto de 2022
21 - Ano XVIII - Nº 1470

Gongogi

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 251/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – DUDU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA INSCRITA NO
CNPJ SOB Nº 17.043.293/0001-97
OBJETO DO CONTRATO - fornecimento parcelado de material de construção para uso
das diversas secretarias do município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 4.611,00 (quatro mil, seiscentos e onze reais)
Gongogi – Ba 09 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJBFODG1M0ZCQZLDMZLBNK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Gongogi

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 252/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – ELVIO LEANDRO DOS SANTOS EIRELI., inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 42.232.570/0001-57
OBJETO DO CONTRATO - aquisição de material de construção para uso das diversas
secretarias do município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 6.137,50 (seis mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta
centavos).

Gongogi – Ba 09 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJBFODG1M0ZCQZLDMZLBNK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 253/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – ELVIO LEANDRO DOS SANTOS EIRELI., inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 42.232.570/0001-57
OBJETO DO CONTRATO - aquisição de material de construção para uso das diversas
secretarias do município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 5.004,00 (cinco mil e quatro reais)
Gongogi – Ba 09 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJBFODG1M0ZCQZLDMZLBNK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
5 de Agosto de 2022
24 - Ano XVIII - Nº 1470

Gongogi

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 254/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – ELVIO LEANDRO DOS SANTOS EIRELI., inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 42.232.570/0001-57
OBJETO DO CONTRATO - aquisição de material de construção para uso das diversas
secretarias do município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 6.285,00 (seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais).
Gongogi – Ba 09 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 255/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – ELVIO LEANDRO DOS SANTOS EIRELI., inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 42.232.570/0001-57
OBJETO DO CONTRATO - aquisição de material de construção para uso das diversas
secretarias do município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 8.130,50 (oito mil, cento e trinta reais e cinquenta
centavos).
Gongogi – Ba 09 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 256/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – ELVIO LEANDRO DOS SANTOS EIRELI., inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 42.232.570/0001-57
OBJETO DO CONTRATO - aquisição de material de construção para uso das diversas
secretarias do município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.667,00 (três mil seiscentos e sessenta e sete reais)
Gongogi – Ba 09 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 257/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – ELVIO LEANDRO DOS SANTOS EIRELI., inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 42.232.570/0001-57
OBJETO DO CONTRATO - aquisição de material de construção para uso das diversas
secretarias do município de Gongogi.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 9.129,50 (nove mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta
centavos).
Gongogi – Ba 09 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 258/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – BARUCK ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/ nº
23.784.303/0001-48
OBJETO DO CONTRATO - reconstrução e revitalização e reformas do remancente da
obra do posto de saúde Silvino Santana Alcântara no distrito de Santa Irene Município
de Gongogi-Ba, obedecendo fiel e integralmente a todas exigências, prazos, normas, itens,
sub itens, elementos, especificações, condições gerais e especiais, contidas no Edital de
Licitação e seus anexos, constante do processo, bem como nos Projetos Básico, este quando
for o caso, no Cronograma Físico- Financeiro, nos detalhes e instruções fornecidos pelo
Poder Executivo, e, ainda, às normas técnicas para execução da obra.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 11 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 172.895,56 (cento e setenta e dois mil, oitocentos e
noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
Gongogi – Ba 11 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 259/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – Cosmira Santos Spínola, brasileiro (a), portador (a) do CPF n°
635.388.735-34
OBJETO DO CONTRATO - Constitui objeto da Locação de imóvel, Como ponto de apoio
para a acomodação dos Guardas Municipais do Município de Gongogi - Ba Avenida Senhora
Santa ‘Ana, n° 142, centro, Gongogi – Ba.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis dias), com início a partir
de 12 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), mensais que serão pagos
em (cinco parcelas) de igual valor, e R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) referente aos 16
dias, perfazendo o valor global de R$ 6.640,00 (seis mil, seiscentos e quarenta reais).
Gongogi – Ba 12 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 260/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – COMERCIAL MF XAVIER LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
13.388.691/0001-94
OBJETO DO CONTRATO - aquisição material de limpeza para a manutenção das diversas
secretarias do município de Gongogi-Ba.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.080,95 (três mil, oitenta reais e noventa e cinco
centavos).

Gongogi – Ba 12 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 261/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – COMERCIAL MF XAVIER LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
13.388.691/0001-94
OBJETO DO CONTRATO - aquisição material de limpeza para a manutenção das diversas
secretarias do município de Gongogi-Ba.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
VALOR DO CONTRATO: R$ 11.020,85 (onze mil, vinte reais e oitenta e cinco
centavos).

Gongogi – Ba 12 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 262/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – COMERCIAL MF XAVIER LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
13.388.691/0001-94
OBJETO DO CONTRATO - aquisição material de limpeza para a manutenção das diversas
secretarias do município de Gongogi-Ba.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
VALOR DO CONTRATO: R$ 16.272,90 (dezesseis mil, duzentos e setenta e dois reais e
noventa centavos).
Gongogi – Ba 12 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 263/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – GOLD MED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o nº 37.926.522/0001-29
OBJETO DO CONTRATO - fornecimento de material de limpeza para manutenção das
diversas secretaria do município de Gongogi-Ba.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 de julho de 2022 até 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.307,67 (dois mil, trezentos e sete reais e sessenta e sete
centavos).
Gongogi – Ba 12 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 264/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – Vannei Guimaraes Simões Filho inscrita no CNPJ nº. 39.410.152/000106
OBJETO DO CONTRATO - Contratação de empresa para Elaboração LTCAT e LTIP das
(Secretaria de Saúde, Secretaria Administração, Secretaria de Cultura, Secretaria de Ação
Social, Secretaria de Ação Social CRAS, Secretaria de Obras, Secretaria de Gabinete, Secretaria
de Educação, Secretaria de Finanças, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente,
Secretaria Planejamento, Secretaria de Gestão e Inovação. Apresentação do Laudos aos
gestores das unidades. Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART Apresentação
do Laudos aos gestores das unidades. Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 de julho de 2022 e encerramento em 31 de dezembro de
2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais).

Gongogi – Ba 12 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

EXTRATO DO CONTRATO Nº 266/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – Gilvanio de Oliveira Alves inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
00.148.183/0001-97
OBJETO DO CONTRATO - Aquisição de gêneros alimentícios destinado a merenda
escolar, para a manutenção das escolas públicas da rede municipal de Gongogi
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 19.158,00 (dezenove mil, cento e cinquenta e oito reais)

Gongogi – Ba 12 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 267/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, inscrita no
CNPJ/MF nº 07.797.967/0001-95
OBJETO DO CONTRATO - contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema on line do “BANCO DE
PREÇOS” com base nos preços praticados pela administração pública referente aos
resultados de licitação adjudicados e homologados.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses, contados a partir da liberação de senha e acesso
ao Banco de Preços.
VALOR DO CONTRATO: R$ 10.865,00 (dez mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).

Gongogi – Ba 12 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 273/2022
PARTES: Município de Gongogi – BA
CONTRATADA – ALJAVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA inscrita no
CNPJ 45.725.523/0001-33
OBJETO DO CONTRATO - Aquisição de cesta básica alimentícia, para distribuição
gratuita para famílias carentes do munícipio de gongogi -Ba.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 125.400,00 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos
reais).

Gongogi – Ba 27 de julho de 2022

______________________________
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da CPL
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA –
45540-000 - Fone/Fax: (73) 3240-2445
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
022/2022

PROCESSO LICITATÓRIO

Pregão/ELETRÔNICO/Menor
Preço por Lote
07/2022
12 meses

MODALIDADE/FORMA/TIPO

NÚMERO DA LICITAÇÃO
VALIDADE
12 meses
1 – DO OBJETO

Aos 08 dias do mês de julho de 2022, o Município de GONGOGI, com sede no Rua Dom
Eduardo Herberold, 17, centro, Gongogi – BA, inscrito no CNPJ sob o nº 14.235.048/0001−93, neste
ato representado por representada neste ato pelo Prefeito Municipal, senhor Adriano Mendonça
Pinheiro, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas;
Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº. 54/2021 de 16 de abril
de 2021, Decreto Municipal nº. 068/2021 de 16 de abril de 2021 à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de
1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
O órgão gerenciador é o Município de Gongogi – Ba.
Em face da classificação das propostas apresentadas no Eletrônico para Registro de
Preços acima referenciado, conforme Ata publicada em 08 de julho de 2022 e homologada pelo Prefeito
Municipal.
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta,
tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI inscrito (a) no CNPJ/MF sob o n°15.229.287/0001-01º,
sediado (a) na RUA JOSE DE DEUS PEREIRA, Nº 287, GALPÃO A, BAIRRO: CAIÇARA,
doravante designada CONTRATADA, neste ato representado pelo (a) Senhor (a) Keepler Araújo
Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº9.89125343, expedida pela (o) SSP-BA, e CPF nº
100.911.287-22, cuja proposta foi classificada em 03° lugar no certame.
1 – DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Contratação de Empresa para fornecimento
parcelado de material Odontológico que será destinado à secretaria municipal de saúde do município
de Gongogi-Ba conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas
abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNI

QUANT MARCA

V.UNIT
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1,

2,

3,

4,

5,

RESINA, uso odontológico, fotopolimerizável, microhibrida,
z100, corA1 Embalagem primaria
acondicionada
individualmente de acordo com as normas de embalagem que
garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao;
a embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao
e caracteristicas do produto, tais como:nome do fabricante, lote e
data de fabricacao do produto; a embalagem secundaria deve ser
conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto durante o armazenamento ate o momento
do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja
inerente ao mesmo. rotulagem: embalagens primaria e
secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
RESINA, uso odontológico, fotopolimerizável, microhibrida, cor
A.2Embalagem primaria acondicionada
individualmente de acordo com as normas de embalagem que
garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao;
a embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao
e caracteristicas do produto, tais como:nome do fabricante, lote e
data de fabricacao do produto; a embalagem secundaria deve ser
conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto durante o armazenamento ate o momento
do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja
inerente ao
mesmo. rotulagem: embalagens primaria e secundaria
rotuladasconforme a RDC185/01/ANVISA.
RESINA, uso odontológico, fotopolimerizável, microhibrida, cor
A3Embalagem primaria acondicionada individualmente de
acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade
do produto ate o momento de sua utilizacao; a embalagem
primaria deve
conter informacoes
de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote e
data de fabricacao do produto; a embalagem secundaria deve
ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao
queseja inerente ao mesmo. rotulagem: embalagens primaria e
secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
RESINA, uso odontológico, fotopolimerizável, microhibrida, cor
A3.5Embalagem primaria acondicionada individualmente de
acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade
do produto ate o momento de sua utilizacao; a embalagem
primaria deve conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote e
data de fabricacao do produto; a embalagem secundaria deve ser
conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao
queseja inerente ao
mesmo. rotulagem: embalagens primaria e secundaria
rotuladasconforme a RDC 185/01/ANVISA.
RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativada Z- 350
XT A4D.Embalagem: Seringa de 4g, contendo dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade e Registro na Anvisa

TUBO

20

3M

R$ 66,38

R$ 1.327,60

TUBO

25

3M

R$ 66,38

R$ 1.659,50

TUBO

20

3M

R$ 66,38

R$ 1.327,60

TUBO

20

3M

R$ 66,38

R$ 1.327,60

TUBO

20

3M

R$ 348,39

R$ 6.967,80
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6,

7,

8,

9,

10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativada Z- 350
XT: A3D. Embalagem: Seringa de 4g, contendo dados de
identificacao doproduto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade e Registro na Anvisa
RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativada A4E.
Embalagem: Seringa de 4g composta com particulas de 0,6 -10
microns, em media, do nanoaglomerado Zr/Si, contendo
dados de identificacao do produto, marca do fabricante,
data de fabricacao, prazo de validade eRegistro
na Anvisa
Resina Fotopolimerizável Microhíbrida Esmalte Reposição
4g Cor B3tipo Z100
RESINA, uso odontologico, nanoparticulada, fotoativada,
C3D. Embalagem contendo seringa de 4g e com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e prazo de validade eRegistro na Anvisa.
RESINA, uso odontologico, nanoparticulada, fotoativada,
C2D. Embalagem contendo seringa de 4g e com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e prazo de validade eRegistro na Anvisa.
RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativada,
A1D. Embalagem: Seringa de 4g de resina composta com
particulasde 0,6 -10
microns,
em
media,
do nanoaglomerado Zr/Si, contendodados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade e Registro na Anvisa.
RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativada,
A2D. Embalagem: Seringa de 4g composta com particulas de
0,6 -10 microns,em media, do nanoaglomerado Zr/Si,
contendo dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e Registro na
Anvisa
RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativad, Z350 XT A3,5B. Embalagem: Seringa com 4g composta com
particulas de 0,6 -10 microns, em media, do
nanoaglomerado Zr/Si, contendo dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade e Registro na Anvisa
RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativada
A4D. Embalagem: Seringa de 4g, contendo dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade eRegistro na Anvisa
RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativada,
B1. Embalagem: Seringa de 4g de resina composta com
particulas de0,6
-10
microns, em
media,
do nanoaglomerado Zr/Si, contendo dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade eRegistro na Anvisa.
RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativada, B2.
Embalagem: Seringa de 4g de resina composta com
particulas de 0,6
-10 microns, em media, do
nanoaglomerado Zr/Si, contendo dados de identificacao do

TUBO

20

3M

R$ 348,39

R$ 6.967,80

TUBO

15

FGM

R$
68,75

R$
1.031,25

TUBO

15

3M

R$
66,30

R$
994,50

TUBO

15

FGM

R$
68,75

R$
1.031,25

TUBO

15

FGM

R$
68,75

R$
1.031,25

TUBO

15

FGM

R$
68,75

R$
1.031,25

TUBO

15

FGM

R$
68,75

R$
1.031,25

TUBO

15

3M

R$
350,39

R$
5.255,85

TUBO

15

FGM

R$
68,80

R$
1.032,00

TUBO

15

3M

R$
66,30

R$
994,50

TUBO

15

3M

R$
66,30

R$
994,50
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produto, marca do fabricante, data defabricacao, prazo de
validade e Registro na Anvisa.

17,

RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativada, C2.
Embalagem: Seringa de 4g de resina composta com
particulas de 0,6
-10
microns, em media,
do nanoaglomerado Zr/Si, contendo dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data defabricacao, prazo de
validade e Registro na Anvisa.
VALOR TOTAL

TUBO

15

3M

R$
66,30

R$
994,50

R$

1.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2 – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
2.2 - É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do §2º, do artigo 4º, do
Decreto nº 3.931, de 2001, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação, não ultrapasse
1 (um) ano.

3 – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo
65 da Lei nº 8.666, de 1993.
3.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
3.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
3.4 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
3.5 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
3.6 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.7 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
3.8 - Liberar o fornecedor 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
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3.9 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.10 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
3.11 - Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro
de Preços aos órgãos participantes, se houver.

4 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

4.1 - O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
4.2 - Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
4.3 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.4 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
4.5 - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
4.6 - Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
4.7 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de
força maior.
4.8 - Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do
fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

5 – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

5.1 - A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de
1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do parágrafo 4º, do artigo 3º, do Decreto nº 3.931, de 2001.
5.2 - As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de
Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de
contratação.
5.3 - O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece vantajoso, mediante
realização de pesquisa de mercado prévia à contratação (artigo 3°, parágrafo 4°, inciso II, do Decreto n°
3.931, de 2001).
5.4 - O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar
o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no Edital e na Ata de Registro de Preços.
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5.5 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e
aceita pela Administração.
5.6 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
5.7 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento).
5.8 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
5.9 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.10 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.

6 – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

6.1 - Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições definidas na
minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de 12 meses, a partir
da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.

7 – DO PREÇO

7.1 - Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1 - A Contratada obriga-se a:
8.1.2 - Efetuar a entrega dos Produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo,
procedência e prazo de garantia;
8.1.3 - Os Produtos devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
8.1.4 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.1.5 - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo
de Referência, o produto com avarias ou defeitos;
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8.1.6 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
8.1.7 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
8.1.8 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.9 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
8.1.10 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.1.11 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
8.2 - A Contratante obriga-se a:
8.2.1 - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
8.2.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dOs Produtos recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivos;
8.2.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;
8.2.4 - Efetuar o pagamento no prazo previsto.
9 – DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1 - Os Produtos serão recebidos:
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta.
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da
proposta, e sua consequentes aceitações, que se dará até 02 (dois) dias do recebimento provisório.
9.2 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.
9.3 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos Produtos em desacordo com as
especificações técnicas exigidas.
9.4 - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

10 – DO PAGAMENTO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJBFODG1M0ZCQZLDMZLBNK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
5 de Agosto de 2022
45 - Ano XVIII - Nº 1470

Gongogi

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA –
45540-000 - Fone/Fax: (73) 3240-2445
10.1 - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada.
10.2 - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
10.3 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
10.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos
pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a
declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.6 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em contacorrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto
na legislação vigente.
10.7 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
10.8 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

11 – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.
11.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
11.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta,
não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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12.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002,
do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da
contratação:
a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.
12.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor
cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de GONGOGI pelo prazo de até
dois anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados;
12.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão
do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
12.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
12.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
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12.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
12.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
12.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
12.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
13.2 - Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Eletrônico)
para Registro de Preços nº. 07/2022 e a proposta vencedora da contratada.
13.3 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto
Municipal nº. 54/2021 de 16 de abril de 2021, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum – Comarca de
GONGOGI, com exclusão de qualquer outro.

Gongogi – Ba, 08 de julho de 2022

____________________________________________________
Município de Gongogi
Adriano Mendonça Pinheiro
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_________________________________________________________________________________
BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/MF n°15.229.287/0001-01
Keepler Araújo Silva
CPF nº 100.911.287-22
CONTRATADA
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ANEXO XI– MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
134/2022

PROCESSO LICITATÓRIO

Pregão/Presencial/Menor Preço por Lote

MODALIDADE/FORMA/TIPO
NÚMERO DA LICITAÇÃO

021/2022

VALIDADE

12 meses
1 – DO OBJETO

Aos 27 (vinte sete) dias do mês de julho de 2022, o Município de GONGOGI, com sede no
Rua Dom Eduardo Herberold, 17, centro, Gongogi – BA, inscrito no CNPJ sob o nº 14.235.048/000193, neste ato representado por Adriano Mendonça Pinheiro (Prefeito Municipal), e em conformidade
com as atribuições que lhe foram delegadas;
Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº. 068/2021 de 16 de
Abril de 2021, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123,
de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais
exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
O órgão gerenciador é o Município de Gongogi – Ba.
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro
de Preços acima referenciado, conforme Ata publicada em 27/07/2022 e homologada pelo Prefeito
Municipal;
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta,
tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa ALJAVA EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ 45.725.523/0001-33 com sede na RUA: Avenida Alexandre
Quinto, S/N, centro, Ibirapitanga – Ba, CEP 4550-000, neste ato representada pelo senhor
Edimilson Souza de Jesus inscrita no CPF 864.833.725-90 portadora da Carteira de Identidade
nº.2128031907, órgão expedidor SSP-BA, cuja proposta foi classificada em 01 lugar no certame.

1 – DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA
ALIMENTÍCIA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMÍLIAS CARENTES DO
MUNÍCIPIO DE GONGOGI conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:
LOTE 02 – CESTA BÁSICA COMPLETA
ÍTEM

ESPECIFICAÇÃO
Açúcar refinado de primeira
– Contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por
porção, fabricado de cana açúcar livre de
fermentação, isento de matéria terrosa de
parasitas e ou vegetais.
Embalagem de 01 kg

UND.

QUANT

Kg

2

MARCA

V.UNI.

R$
K´doce
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1500

Arroz de primeira parabolizado–longo, fino, polido
tipo 1, sem glúten, contendo no mínimo de 90%de
grãos inteiros com no máximo de 14% de umidade
e com valor nutricional na porção de 50g contendo
no mínimo de 37g de carboidratos, 4g de proteínas
e 0 de gorduras totais.
Embalagem de 01kg
Bolacha de sal tipo Cream Cracker.
Composição: Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal,
glicose de milho, extrato de malte, soro de leite em
pó, sal, açúcar, fermentos químicos: bicabornato
de amônio (INS50ii) e bicabornato de sódio
(INS500ii); fermento biológico, emulsificante
lecitina de soja (INS322).
Embalagem de 400g
Biscoito de Coco –Composto Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal hidrogenada, amido de milho.
Pacote de 750g

Kg

Café em pó-torrado e moído, limpo e isento de
impurezas, acondicionado em pacote aluminizado
alto
vácuo,
íntegro,
resistente,
vedado
hermeticamente limpo.
Embalagem de 250g.
Extrato de tomate – Concentrado a base de: tomate
/ açúcar (máximo de 1%) / sal (máximo de 5% de
cloreto de sódio), isento de fermentações.
Embalado em copo de Vidro de 190g
Farinha de Mandioca–torrada, de primeira
qualidade, seca, fina, branca, composição
nutricional
mínima:
2%carboidrato
se
320kcal.Pacote de 1kg.
Feijão–carioquinha tipo 1, novo, constituído de
grãos inteiros e sadios, isento de material terroso,
Embalagempolietileno1kg.
Fubá de Milho–submetido a processos de
maceração, secagem, moagem, peneiração e
laminação adequado seis entos de sujidades. Pacote
de 500g
Macarrão espaguete –fino Massas/ovos, fabricado a
partir de matérias-primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas e parasitas. Pacotes
plásticos de 500g

R$

5,30

R$
10,60

R$

5,70

R$
5,70

R$

6,80

R$

4,90

R$

4,90

R$ 31,00

R$

31,00

R$ 19,00

R$

19,00

Caçarola

Pct

1
Vitarela

Pct

SARDINHA EM CONSERVA.Composição do
líquido de cobertura: molho de tomate, óleo de soja,
sal, água e temperos não apimentados. latas de folha
cromada, provida de uma camada de verniz epóxi- Und
fenólico nas partes interna e externa do corpo e tampo
da lata, contendo peso líquido de 125 gramas
CHARQUE TRASEIRA
Carne seca tipo charque, imprenssada, pacote de
500g
KG
Linguiça mista fina cozida defumada

2

kg

Pct

Und

2

Petyan

1

Robinson
crusoe

1

GMA

1

2

2

Kg

Pct

Pct

2

2

2

2

13,60

Ouro frig

R$

6,10

R$

1,30

R$

12,20

Puro sabor

R$
2,60

Quero

R$
Kg

R$

R$
14,40

7,20

Yoki

R$

9,40

R$

18,80

R$

2,00

R$
4,00

R$

3,70

R$
7,40

Dona Mira

Maratá
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Favorita
Margarina com Sal–contêm óleos vegetais líquidos
e hidrogenados, água, sal, leite em pó
reconstituído, vit. A(15000UI/Kg) e betacaroteno.
Embalado em potes plásticos fechados de 250g

Pt

1

Und

2

Deline

Óleo de Soja embalagem pet 900ml

BISCOITO, TIPO MAISENA
- Embalagem dupla, contendo no mínimo 400g,
Farinha De Trigo Fortificada Com Ferro E Ácido
Fólico, Açúcar, Gordura Vegetal, Açúcar
Invertido, Amido, Sal, Estabilizante Lecitina De
Soja, Fermentos Químicos (bicarbonato De
Amônio E Bicarbonato De Sódio), Acidulante
Ácido Láctico E Aromatizante. Contém Glúten.
Sal refinado extra, iodato de potássio. Anti
umectantes: ferrocianeto de sódio e dióxido de
silício. Embalagem de 1Kg
DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUÇAS:
embalagem de 500 ml
CREME DENTAL ADULTO 90gr.
Com micro Partículas de cálcio, com selo de
aprovação ABO (Associação brasileira de
odontologia)
PAPEL HIGIÊNICO, neutro, picotado, folha
simples, embalagem plástica, com marcações
p/corte, contendo 4Rolos de 60m x10cm
SABONETE 90gr

Kg

1

Kg

1

Und

Und

1

Und

Pct

1

2
1

R$
5,30

5,30

R$

9,90

R$

6,40

R$

6,40

R$

19,80

R$

1,00

R$

1,00

Mabel

União
Teiú

R$

R$

R$
2,00

2,00

R$
2,60

2,60

Oral B

R$

Und

Leite em pó integral instantâneo-obtido por
desidratação do leite de vaca e apto para
alimentação. Pacote de400g

1

Liza

R$

R$
2,70

2,70

Família
R$

2,40

Albany
Laserenissim
a

R$
4,80
R$
11,00

R$ 11,00

VALOR TOTAL:
VALOR GLOBAL: (Trezentos treze mil e quinhentos reais)

209,00
313.500,00

LOTE
1.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2 – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
2.2 - É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do §2º, do artigo 4º, do
Decreto nº 3.931, de 2001, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação, não ultrapasse
1 (um) ano.
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3 – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo
65 da Lei nº 8.666, de 1993.
3.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou produtos registrados, cabendo ao órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
3.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
3.4 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
3.5 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
3.6 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.7 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
3.8 - Liberar o fornecedor 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
3.9 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.10 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
3.11 - Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro
de Preços aos órgãos participantes, se houver.
4 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
4.1 - O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
4.2 - Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
4.3 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.4 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
4.5 - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
4.6 - Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
4.7 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de
força maior.
4.8 - Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do
fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

5 – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
5.1 - A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada
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por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de
compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e
obedecidos os requisitos pertinentes do parágrafo 4º, do artigo 3º, do Decreto nº 3.931, de 2001.
5.2 - As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de
Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de
contratação.
5.3 - O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece vantajoso, mediante
realização de pesquisa de mercado prévia à contratação (artigo 3°, parágrafo 4°, inciso II, do Decreto n°
3.931, de 2001).
5.4 - O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar
o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.5 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e
aceita pela Administração.
5.6 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
5.7 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento).
5.8 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
5.9 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.10 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.
6 – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
6.1 - Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições definidas na
minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de 12 (doze) meses, a
partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.
7 – DO PREÇO
7.1 - Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1 - A Contratada obriga-se a:
8.1.2 - Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo,
procedência e prazo de garantia;
8.1.3 - Os produtos devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
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8.1.4 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.1.5 - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo
de Referência, o produto com avarias ou defeitos;
8.1.6 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
8.1.7 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
8.1.8 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.9 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
8.1.10 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.1.11 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
8.2 - A Contratante obriga-se a:
8.2.1 - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
8.2.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivos;
8.2.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;
8.2.4 - Efetuar o pagamento no prazo previsto.
9 – DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
9.1 - Os produtos serão recebidos:
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta.
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da
proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 03 (três) dias do recebimento provisório.
9.2 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.
9.3 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos produtos em desacordo com as
especificações técnicas exigidas.
9.4 - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
10 – DO PAGAMENTO
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10.1 - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada.
10.2 - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
10.3 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
10.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos
pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a
declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.6 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em contacorrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto
na legislação vigente.
10.7 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
10.8 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
11 – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.
11.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
11.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta,
não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
12 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002,
do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da
contratação:
a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
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d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.
12.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor
cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de GONGOGI pelo prazo de até
dois anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados;
12.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão
do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
12.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
12.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
12.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
12.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
12.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJBFODG1M0ZCQZLDMZLBNK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
5 de Agosto de 2022
56 - Ano XVIII - Nº 1470

Gongogi

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
12.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.
13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
13.2 - Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Presencial)
para Registro de Preços nº. 021/2022 e a proposta vencedora da contratada.
13.3 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto
Municipal nº. 068/2021 de 16 de abril de 2021, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum – Comarca de Ubaitaba
– Ba, com exclusão de qualquer outro.
Gongogi - Ba, 27 de julho de 2022

______________________________________________
MUNICÍPIO DE GONGOGI
Adriano Mendonça Pinheiro
Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________________________________________
ALJAVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 45.725.523/0001-33
Edimilson Souza de Jesus
CPF 864.833.725-90
Contratada
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
134/2022

PROCESSO LICITATÓRIO

Pregão/Presencial/Menor Preço por Lote

MODALIDADE/FORMA/TIPO
NÚMERO DA LICITAÇÃO

021/2022

VALIDADE

12 meses
1 – DO OBJETO

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2022, o Município de GONGOGI, com sede no
Rua Dom Eduardo Herberold, 17, centro, Gongogi – Ba, inscrito no CNPJ sob o
nº14.235.048/0001−93, neste ato representado por Adriano Mendonça Pinheiro (Prefeito
Municipal), e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas;
Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº. 068/2021 de 16 de
Abril de 2021, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123,
de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais
exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
O órgão gerenciador é o Municipio de Gongogi - Ba
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro
de Preços acima referenciado, conforme Ata publicada em 27/07/2022 e homologada pelo Prefeito
Municipal;
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta,
tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa COMERCIAL MF XAVIER LTDA
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.388.691/0001-94 sediado(a) na RUA JERICÓ, 92 - SÃO
JUDAS TADEU, Jequié/Ba doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a)
Sr.(a) Francisco Xavier Junior, portador(a) da Carteira de Identidade nº 792305981, expedida
pela (o) SSP-BA e CPF nº 010.737.565-64, cuja proposta foi classificada em 02 lugar no certame.
1 – DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA
ALIMENTÍCIA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMÍLIAS CARENTES DO
MUNÍCIPIO DE GONGOGI conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

ÍTE
M

1

2

Lote 01 – Mini Cesta
básica
ESPECIFIC
UND.
AÇÃO
Açúcar refinado de primeira
–Contendo no mínimo 99,3% de carboidrato
porporção, fabricado de cana açúcar livre de
Kg
fermentação, isento de matéria terrosa de parasitas
e ou vegetais.
Embalagem de 01 kg
Arroz de primeira parabolizado–longo, fino,
polido tipo 1, sem
glúten, contendo no mínimo de 90%de grãos
inteiros com no máximo de 14% de umidade e
Kg
com valor nutricional na porção de 50g contendo

QUANT VAL.UN VAL.
IT
TOTAL

1

1

MARCAS

4,28

4,28 VALE
BAHIA

4,48

4,48 PILLON
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no mínimo de 37g de carboidratos, 4g de
proteínas e 0 degorduras totais. Embalagem de
01kg

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

Bolacha de sal tipo CreamCracker.
Composição: Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura
vegetal, glicose de milho, extrato de malte, soro
de leite em pó, sal, açúcar, fermentos químicos:
bicabornato de amônio (INS50ii) e bicabornato
de sódio (INS500ii); fermento biológico,
emulsificante lecitina de soja (INS322).
Embalagem de 400g
Biscoito de Coco –Composto Farinha de
trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal hidrogenada, amido de milho.
Pacote de 750g
SARDINHA EM CONSERVA. Composição do
líquido de cobertura: molho de tomate, óleo
de soja, sal, água e temperos não
apimentados. latas de folha cromada, provida
de uma camada de verniz epóxi-fenólico nas
partes interna e externa do corpo e tampo da lata,
contendo peso
líquido de 125 gramas
CHARQUE TRASEIRA
Carne seca tipo charque, imprenssada, pacote de
500g
Linguiça mista fina cozida defumada
Café em pó-torrado e moído, limpo e
isento de
impurezas, acondicionado em pacote
aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente limpo.
Embalagem de 250g.
Extrato de tomate – Concentrado a base de:
tomate / açúcar
(máximo de 1%) / sal(máximo de 5% de cloreto
de sódio), isento de fermentações. Embalado em
copo de Vidro de 190g
Farinha de Mandioca–torrada, de primeira
qualidade, seca,
fina, branca, composição nutricional mínima:
2%carboidrato se 320kcal.
Pacote de 1kg.
Feijão–carioquinha tipo 1, novo, constituído
de grãos inteiros e
sadios, isento de
material terroso,
Embalagempolietileno
1kg.
Fubá de Milho–submetido a processos de
maceração, secagem,
moagem, peneiração e laminação adequado seis
entos de sujidades. Pacote de 500g
Macarrão espaguete –fino Massas/ovos, fabricado
a partir de
matérias-primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas e parasitas. Pacotes
plásticos de 500g
Margarina com Sal–contêm óleos vegetais líquidos e
hidrogenados,
água, sal, leite em pó reconstituído, vit.
(15000UI/Kg)e betacaroteno.
Embalado em potes plásticos fechados de 250g

3,81

3,81 PETYAN

6,11

6,11 PETYAN

4,73

4,73 SOMAG

1

21,84

21,84 PARAISO

kg

1

28,13

28,13 SEARA

Pct

1

7,19

7,19 MARIA
ROSA

Und

1

1,74

1,74 JULIETA

Kg

1

4,86

4,86 TIA LU

Kg

1

8,48

8,48 VALE
BAHIA

Pct

1

2,06

2,06 CUCO

Pct

1

3,73

3,73 PETYAN

pt

1

4,00

4,00 DELICIA

Pct

1

Pct

1

Und

1

KG
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15

16

17
18
19

20
21
22

Óleo de Soja embalagem pet 900ml
BISCOITO, TIPO MAISENA - Embalagem dupla,
contendo no
mínimo 400g, Farinha De Trigo Fortificada Com
Ferro E Ácido Fólico, Açúcar, Gordura Vegetal,
Açúcar Invertido, Amido, Sal, Estabilizante Lecitina
De Soja, Fermentos Químicos (bicarbonato De
Amônio E Bicarbonato De Sódio), Acidulante Ácido
Láctico E Aromatizante. Contém Glúten.
Sal refinado extra, iodato de potássio.
Antiumectantes: ferrocianeto
de sódio e dióxido de silício. Embalagem de 1Kg
DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUÇAS:
embalagem de 500 ml
CREME DENTAL ADULTO 90gr.
Com micro Partículas de cálcio, com selo de
aprovação ABO (Associaçãobrasileira de
odontologia).
PAPEL HIGIÊNICO, neutro, picotado, folha
simples, embalagem
plástica, com marcações p/corte, contendo 4Rolos de
60m x10cm
SABONETE 90gr
Leite em pó integral instantâneo-obtido por
desidratação do leite de
vaca eapto para alimentação. Pacote de400g

und

1

11,54

Kg

1

4,00

4,00 PETYAN

Kg

1

0,99

0,99 VENEZA

und

1

1,54

1,54 ZAB

und

1

2,63

2,63 COLGATE

und

1

4,86

4,86 FAMILIAR

und

1

1,38

1,38 MOTIVUS

pct

1

16,50

5000

148,88

11,54 VILA
VELHA

16,50 PRONTU

VALOR TOTAL POR KIT
1

UND

KITS

R$ 148,88
R$
744.400,00

LOTE
1.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2 – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
2.2 - É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do §2º, do artigo 4º, do
Decreto nº 3.931, de 2001, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação, não ultrapasse
1 (um) ano.
3 – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo
65 da Lei nº 8.666, de 1993.
3.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou produtos registrados, cabendo ao órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
3.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
3.4 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
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3.5 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
3.6 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.7 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
3.8 - Liberar o fornecedor 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
3.9 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.10 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
3.11 - Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro
de Preços aos órgãos participantes, se houver.
4 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
4.1 - O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
4.2 - Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
4.3 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.4 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
4.5 - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
4.6 - Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
4.7 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de
força maior.
4.8 - Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do
fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

5 – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
5.1 - A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de
compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e
obedecidos os requisitos pertinentes do parágrafo 4º, do artigo 3º, do Decreto nº 3.931, de 2001.
5.2 - As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de
Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de
contratação.
5.3 - O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece vantajoso, mediante
realização de pesquisa de mercado prévia à contratação (artigo 3°, parágrafo 4°, inciso II, do Decreto n°
3.931, de 2001).
5.4 - O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar
o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
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no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.5 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e
aceita pela Administração.
5.6 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
5.7 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento).
5.8 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
5.9 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.10 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.
6 – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
6.1 - Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições definidas na
minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de 12 (doze) meses, a
partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.
7 – DO PREÇO
7.1 - Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1 - A Contratada obriga-se a:
8.1.2 - Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo,
procedência e prazo de garantia;
8.1.3 - Os produtos devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
8.1.4 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.1.5 - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo
de Referência, o produto com avarias ou defeitos;
8.1.6 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
8.1.7 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
8.1.8 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
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todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.9 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
8.1.10 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.1.11 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
8.2 - A Contratante obriga-se a:
8.2.1 - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
8.2.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivos;
8.2.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;
8.2.4 - Efetuar o pagamento no prazo previsto.
9 – DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
9.1 - Os produtos serão recebidos:
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta.
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da
proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 03 (três) dias do recebimento provisório.
9.2 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.
9.3 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos produtos em desacordo com as
especificações técnicas exigidas.
9.4 - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
10 – DO PAGAMENTO
10.1 - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada.
10.2 - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
10.3 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
10.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJBFODG1M0ZCQZLDMZLBNK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
5 de Agosto de 2022
63 - Ano XVIII - Nº 1470

Gongogi

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos
pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a
declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.6 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em contacorrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto
na legislação vigente.
10.7 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
10.8 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
11 – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.
11.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
11.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta,
não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
12 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002,
do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da
contratação:
a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.
12.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
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total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor
cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de GONGOGI pelo prazo de até
dois anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados;
12.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão
do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
12.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
12.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
12.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
12.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
12.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
12.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.
13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
13.2 - Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Presencial)
para Registro de Preços nº. 021/2022 e a proposta vencedora da contratada.
13.3 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto
Municipal nº. 068/2021 de 16 de Abril de 2021, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
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O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum – Comarca de Gongogi
- Ba, com exclusão de qualquer outro.
Gongogi – Ba, 27 de julho de 2022

____________________________________________________
Responsável legal da CONTRATANTE
Município Gongogi
Adriano Mendonça Pinheiro
Prefeito Municipal

________________________________________________________
Responsável legal da CONTRATADA
COMERCIAL MF XAVIER LTDA- ME
CNPJ/MF sob o nº 13.388.691/0001-94
Francisco Xavier Junior
CPF nº 010.737.565-64

TESTEMUNHAS:
Nome ______________________________________________________________
CPF ____________________________________________
Nome _____________________________________________________________
CPF __________________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
0116/2022

PROCESSO LICITATÓRIO

Pregão Eletrônico /Menor Preço por Lote

MODALIDADE/FORMA/TIPO
NÚMERO DA LICITAÇÃO

019/2022

VALIDADE

12 meses
1 – DO OBJETO

Aos 08 dias do mês de julho de 2022, o Município de GONGOGI, com sede no Rua Dom
Eduardo Herberold, 17, centro, Gongogi – BA, inscrito no CNPJ sob o nº 14.235.048/0001−93, neste
ato representado Prefeito Municipal, senhor Adriano Mendonça Pinheiro, e em conformidade com as
atribuições que lhe foram delegadas;
Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº. 54/2021 de 16 de Abril
de 2021, Decreto Municipal nº. 068/2021 de 16 Abril de 2021 à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de
1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
O órgão gerenciador é o MUNICÍPIO DE GONGOGI
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro
de Preços acima referenciado, conforme Ata publicada em 08 de julho de 2022 e homologada pelo
Prefeito Municipal;
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta,
tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa Matilde Chagas Araújo inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 13.078.746/0001-60, sediada na Avenida Israel Joel Vasconcelos, n°149, em
Gongogi – Ba, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Ladib Ramos Queiros Filho, portador da
Carteira de Identidade nº 666970262, expedida pela SSP BA, e CPF nº 008.122.295-50, cuja
proposta foi classificada em 01° lugar no certame.
1 – DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Registro de preços para Registro de preço
para aquisição de material de construção e hidráulico tipo consumo, para manutenção das redes de
esgoto, atendendo a Secretaria Municipal de Urbanismo Obras e Serviços do Município de Gongogi
conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
LOTE 01 – HIDRÁULICOS
ITEM
1
2
3
4
5
6

DESCRIÇÃO
Tubo coletor de esgoto JEI Ø150 mm – ocre –
corrugado
Tubo coletor de esgoto JEI Ø200 mm – ocre –
corrugado
Selim elástico coletor 100x150 mm 90° - ocre

UND.

QUANT.

MARCA

V.UNI

UND

120

FORTLEV

R$ 390,00

R$

46.800,00

UND

70

FORTLEV

R$ 420,00

R$

29.400,00

UND

100

FORTLEV

R$ 89,40

R$

8.940,00

Curva coletora de esgoto 45° Ø100 mm – ocre
Tampão articulado F°F°DN 600mm 12Ton –
Embasa

UND

100

FORTLEV

R$ 50,00

R$

5.000,00

UND

30

FUMINAS

R$ 429,50

R$

12.885,00

60

LAJES
LACON

R$ 300,00

R$

18.000,00

Anel de concreto Ø600 mm

UND
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7
8

Manta geotêxtil RT-07 L= 2,0m
Tubo corrugado PEAD, flexível e perfuradoØ100
mm –Tipo Kannaflex

m2

150

FIBRATEX

R$ 85,00

R$

12.750,00

m

75

TECHDUTO

R$ 15,00

R$

1.125,00

VALOR TOTAL (Cento e trinta e quatro mil e novecentos reais)

R$ 134.900,00

LOTE
1.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2 – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
2.2 - É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do §2º, do artigo 4º, do
Decreto nº 3.931, de 2001, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação, não ultrapasse
1 (um) ano.
3 – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo
65 da Lei nº 8.666, de 1993.
3.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
3.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
3.4 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
3.5 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
3.6 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.7 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
3.8 - Liberar o fornecedor 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
3.9 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.10 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
3.11 - Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro
de Preços aos órgãos participantes, se houver.

4 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
4.1 - O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
4.2 - Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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4.3 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.4 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
4.5 - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
4.6 - Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
4.7 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de
força maior.
4.8 - Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do
fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
5 – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
5.1 - A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de
1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do parágrafo 4º, do artigo 3º, do Decreto nº 3.931, de 2001.
5.2 - As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de
Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de
contratação.
5.3 - O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece vantajoso, mediante
realização de pesquisa de mercado prévia à contratação (artigo 3°, parágrafo 4°, inciso II, do Decreto n°
3.931, de 2001).
5.4 - O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar
o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.5 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e
aceita pela Administração.
5.6 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
5.7 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento).
5.8 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
5.9 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.10 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.
6 – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
6.1 - Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições definidas na
minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de 12 (doze) meses, a
partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
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6.2 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.

7 – DO PREÇO
7.1 - Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1 - A Contratada obriga-se a:
8.1.2 - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração,
em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal
constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de
garantia;
8.1.3 - Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma
versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
8.1.4 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.1.5 - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo
de Referência, o produto com avarias ou defeitos;
8.1.6 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
8.1.7 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
8.1.8 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.9 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
8.1.10 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.1.11 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
8.2 - A Contratante obriga-se a:
8.2.1 - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
8.2.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivos;
8.2.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;
8.2.4 - Efetuar o pagamento no prazo previsto.
9 – DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
9.1 - Os Produtos serão recebidos:
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a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta.

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da
proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 02 (dois) dias do recebimento provisório.
9.2 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.
9.3 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as
especificações técnicas exigidas.
9.4 - O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 será confiado a uma comissão de, no
mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
10 – DO PAGAMENTO
10.1 - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada.
10.2 - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
10.3 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
10.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos
pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a
declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.6 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em contacorrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto
na legislação vigente.
10.7 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
10.8 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
11 – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.
11.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
11.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta,
não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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11.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002,
do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da
contratação:
a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.
12.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor
cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de GONGOGI pelo prazo de até
dois anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados;
12.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão
do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
12.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
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12.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
12.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
12.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
12.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
12.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.
13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
13.2 - Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Eletrônico
Presencial) para Registro de Preços nº. XX/2022 e a proposta vencedora da contratada.
13.3 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto
Municipal nº. 54/2021 de 16 de Abril de 2021, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum – Comarca de
GONGOGI, com exclusão de qualquer outro.
Gongogi – Ba 08 de julho de 2022

____________________________________________________
Município de Gongogi
Adriano Mendonça Pinheiro
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_____________________________________________________
Matilde Chagas Araújo
CNPJ/MF sob o nº 13.078.746/0001-60-97
Ladib Ramos Queiros Filho
CPF nº 008.122.295-50
CONTRATADA
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA

Ratifico o ato da Comissão Permanente de Licitação, que dispensou a
Licitação, com fundamento no art. 24, inciso II, em favor de: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE
DADOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 07.797.967/0001-95 com sede no endereço Rua Izabel a
Redentora, n°2356, Edf. Loewen, sala 117, Bairro Centro, São José dos Pinhais -PR, CEP 83005-010,
objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação
de preços no sistema on line do “BANCO DE PREÇOS” com base nos preços praticados pela
administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados, no valor de R$
10.865,00 (dez mil, oitocentos e sessenta e cinco mil reais). Uma vez que o processo se encontra
devidamente instruído.

Publique-se.
Gongogi – Ba 12 de julho de 2022

____________________________
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJBFODG1M0ZCQZLDMZLBNK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
5 de Agosto de 2022
74 - Ano XVIII - Nº 1470

Gongogi

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA –
45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA

Ratifico o ato da Comissão Permanente de Licitação, que dispensou a
Licitação, com fundamento no art. 24, inciso II, em favor de: Vannei Guimaraes Simões Filho inscrita
no CNPJ nº. 39.410.152/0001-06, objetivando a Elaboração LTCAT e LTIP das (Secretaria de Saúde,
Secretaria Administração, Secretaria de Cultura, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Ação Social
CRAS, Secretaria de Obras, Secretaria de Gabinete, Secretaria de Educação, Secretaria de Finanças,
Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria Planejamento, Secretaria de Gestão
e Inovação. Apresentação do Laudos aos gestores das unidades. Emissão de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART Apresentação do Laudos aos gestores das unidades. Emissão de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, no valor de R$ 17.300,00. Uma vez que o processo se
encontra devidamente instruído.

Publique-se.
Gongogi – Ba 12 de julho de 2022

____________________________
Prefeito Municipal

______________________________________________________
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nos termos do Artigo 26 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e Artigo 16
e 17 da Lei Complementar Federal n.º 101 de 04 de maio de 2000, RATIFICO a Dispensa de Licitação
para Locação de imóvel Como ponto de apoio para a acomodação dos Guardas Municipais do Município
de Gongogi - Ba. no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), mensais que serão pagos em (cinco
parcelas) de igual valor, e R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) referente aos 16 dias, perfazendo o
valor global de R$ 6.640,00 (seis mil, seiscentos e quarenta reais), que ocorrerá na conta da Dotação
orçamentária n.º:
2006 – Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Administração
33.90.36.00 – Outros Serviços Terceiros de Pessoa Física
Fonte: 00 – Recursos Ordinários
Fonte: 42 - ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MINERAL
Gongogi, 12 de julho de 2022

_________________________________________
Adriano Mendonça Pinheiro
Prefeito Municipal
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