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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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
0156/2022

PROCESSO LICITATÓRIO

Pregão/Presencial/Menor Preço por lote

MODALIDADE/FORMA/TIPO
NÚMERO DA LICITAÇÃO

023/2022

VALIDADE

12 meses

1 – DO OBJETO
Aos 13 (treze) dias do mês de setembro do ano de 2022, o Município de GONGOGI, com sede
no Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 14.235.048/0001-93, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Adriano Mendonça
Pinheiro, brasileiro, casado, portador da identidade nº 978580214 SSP/BA, inscrito no CPF nº
019.778.685-50, residente e domiciliado nesta cidade, e em conformidade com as atribuições que lhe
foram delegadas;
Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº. 143/2017 de 07 de
Abril de 2017, 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 13 de setembro 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 I9 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 29.377.762/0001-93, com sede na AV ALEXANDRE QUINTO S/N, CENTRO,
IBIRAPITANGA, neste ato representada pelo(a) Sr(a). JEAN DAVID SOUZA DE ASSUNCAO,
portador(a) da Cédula de Identidade nº 1449250521 e CPF nº 041.583.885-11, cuja proposta foi
classificada em 02 ° (segundo) lugar no certame.
1 – DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Registro de Preços para eventuais prestações
de serviços de locação de estrutura e equipamentos necessários para realização dos diversos eventos do
município de gongogi. Conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas
abaixo:
LOTE
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LOTE
02
Item

Descrição do Serviço

SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL. Para o Palco
Profissionalcom: To P. A - Sistema linearray24 linesarrays,
32subgraves; Periférico P.A 02 equalizador, 02 processador;
Consoles 02 mesas digitais 48 canais; Side01 processador,
01 equalizador, 01 power brite, 02 efeitos de voz digitais, 01
aparelho de cd; Insert12 canais gate, 12 canais compressor,
12 vias equalizadores monitoração; Microfones 01 kit
(completo) bateria, 01 micsm 52, 01 mic beta 57, 02 mic s/
fio beta 58 uhf, 16 micsm 57, 12 micsm 58, 04 micsm 81, 10
direct box ativos, 15 direct box passivos, 15 garras, 20
pedestais; Amplificadores de palco 04 amplificadores 4.000
wats, 03 amplificadores 3.000 wats, 01 amplificador 2.000
1. wats; Monitores para instrumentos 01 kba 300 teclado, 01
sistema 5000 baixo, 01 tubo one guitarra; Monitores 10 mod.
Sm-222, 02 sub para bateria sb 850; Sidefill04 caixas sb 850,
04 caixas kf 650; Energia 02 centrais de energia ac 220 / ac110 com cabo 4x20 de 35 metros, Extintores de Incêndio 02
unidade, em pó químico, de no mínimo 08 quilos.
SONORIZAÇÃO
CONVENCIONAL.
Para
o
Palco
Convencional com: To P. A - Sistema Convencional 16
Graves, 24 subgraves; Periférico P.A 02 equalizador, 02
processador; Consoles 02 mesas analógicas 48 canais;
Side01 processador, 01 equalizador, 01 Power brite, 01
efeitos de voz digitais, 01 aparelho de cd; Insert12 canais
Gate, 12 canais compressor, 12 vias equalizadores
monitoração; Microfones 01 kit (completo) bateria, 01
micsm52, 01 mic beta 57, 01 mic s/ fio beta 58 uhf, 12 micsm
57, 8
2. micsm 58, 04 micsm 81, 8 direct box ativos, 10 direct box
passivos, 10 garras, 15 pedestais; Amplificadores de
palco,Monitores
para
instrumentos,
;
Monitores
,Sidefill,Energia 01 central de energia ac 220 / ac-110 com
cabo 4x20 de20 metros, Extintores de Incêndio 01 unidade,
em pó químico, de no mínimo 08 quilos.
SONORIZAÇÃO
PEQUENO
PORTE
Sistema
Convencional 8Graves, 12 subgraves; Periférico P.A 02
equalizador, 02 processador; Consoles 02 mesas analógicas
48 canais; Side01 processador, 01 equalizador, 01 Power
brite, 01efeitos de voz digitais, 01 aparelho de cd; Insert12
canais Gate, 12 canais compressor, 12 vias equalizadores
monitoração; Microfones 01 kit (completo) bateria, 01
micsm52, 01 mic beta 57, 01 mic s/ fio beta 58 uhf, 12 micsm
57, 8
3. micsm 58, 04 micsm 81, 8 direct box ativos, 10 direct box
passivos, 10 garras, 15 pedestais; Amplificadores de
palco,Monitores
para
instrumentos,
;
Monitores
,Sidefill,Energia 01 central de energia ac 220 / ac-110 com
cabo 4x20 de 20 metros.

Quant

Unid

V. UNI

10

DIÁRIAS

R$ 5.200,00

R$

52.000,00

15

DIÁRIAS

R$ 3.200,00

R$

48.000,00

20

DIÁRIAS

R$ 2.300,00

R$

46.000,00
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SONORIZAÇÃO P/PALESTRA 4 Graves, 4 subgraves;
02 equalizador, 01 processador; Consoles 01 mesa analógica
12 canais; 01 equalizador, 01 Power brite, 01 efeitos de voz
digital, 01 aparelho de cd; monitoração; Microfones 01 mic
beta 57, 01 mic s/ fio beta 58, 4 direct box ativos, 4 direct box
4.
passivos, 4 garras, 4 pedestais; 02 Monitores para retorno de
voz, 01 central de energia ac 220 / ac-110 com cabo 4x20 de
20 metros.

30

DIÁRIAS

R$ 1.300,00

VALOR TOTAL (Cento e oitenta e cinto mil reais)

R$

39.000,00

R$ 185.000,00

Lote 03
Item

01

02

03

04

Descrição do Serviço

Quant

Unid

V. UNI

10

DIÁRIA
S

R$ 2.000,00

R$

20.000,00

10

DIÁRIA
S

R$ 2.000,00

R$

20.000,00

20

DIÁRIA
S

R$ 1.550,00

R$

31.000,00

20

DIÁRIA
S

R$

R$

18.000,00

PAINEL DE LED P5 OUTDOOR. Especificações
técnicas: Ângulo de visualização: 140 graus; Confirguração
de Pixel: 1R1G1B; LEDs: SMD; Tamanho do painel: 4,00m
x 2,00m; Brilho: 1500 cd/m²; Melhor Visualização: 10m;
INCLUINDO: Cabos de sinal e a/c para interligar os
gabinetes; Sender Box para envio de sinal; Software de
operação.
ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL Para o Palco
profissional com:48 Refletores foco 1, 24 Refletores foco
5, 12 Loco
Lights, 06 Elipsoidal, 04 Mini Brute com 4 lâmpadas, 01 Mini
Brute com 6 lâmpadas, 01 Canhão seguidor 1.200 watts, 02
Máquinas de Fumaça pro 2.000W, 02 Ventiladores, 36
Canais de DIMMIR digital, 01 Mesa Digital, 08 Moving
SPOT 575, 04 Strobesatomic 3000 Gelatinas de todas as
cores, Cabos e acessórios completos.
ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL Para o Palco
convencionalcom:36 Refletores foco 1, 24 Refletores foco 5,
6 Loco Lights,02 Elipsoidal, 04 Mini Brute com2 lâmpadas,
01 Mini Brute com 6 lâmpadas, 01 Canhão seguidor 1.200
watts, 01 Máquinas de Fumaça pro 2.000W, 24 Canais,
01 Mesa
Analógica, Gelatinas de todas as cores, Cabos e acessórios
completos.
ILUMINAÇÃO CÊNICA Sistema de iluminação para
ambientes a base de refletores pa 64, refletores de LED em
variadas cores, iluminação branca e color.
VALOR TOTAL (Oitenta e nove mil reais)

900,00

V. Total

R$ 89.000,00

Lote 04
Item Descrição do Serviço

01

02

Quant

Unid

V. UNI

10

DIÁRIA
S

R$ 3.200,00

R$ 32.000,00

7

DIÁRIA
S

R$ 3.000,00

R$ 21.000,00

GRUPOS DE GERADOR 180 kVA. Motor MWM,
Carenado,tanque de combustível na base, entrada de cabos
de força, painel de controle com visão externa. Silenciado.
GRUPOS DE GERADOR 120 kVA. Motor MWM,
Carenado,tanque de combustível na base, entrada de cabos
de força, painel de controle com visão externa. Silenciado.
VALOR TOTAL (Cinquenta e tres mil reais)

V. Total

R$ 53.000,00
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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.
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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 PRESTADORES DE SERVIÇOS
5.1 - A contratação com o prestador de Serviço 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
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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 Contratante obriga-se a:
8.1.2

receber os Serviços no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.1.3

verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dOs Serviços recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;

8.1.4

comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.1.5

acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

8.1.6

efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
8.3 São obrigações dos OPERADORES da Contratante:
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a)
b)
c)
d)

Respeitar a sinalização de trânsito e os limites de velocidade respectivos;
Tomar conhecimento, antecipadamente, do local da prestação do serviço;
Nunca ler enquanto estiver dirigindo;
Nunca dirigir de chinelo ou similar, ou seja, usar sempre o calçado adequado;

e)

Nunca dirigir sob efeito de álcool ou drogas;

f)

Adotar sempre boas práticas de direção defensiva

8.4 - A Contratante obriga-se a:
8.5 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:
8.6 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as descrições do item licitado.
8.7 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.8 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;
8.9 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 01 (hora) que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
8.10 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.11 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
8.12 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório
8.13 Garantia pelo período de locação do veículo.
8.14 Realizar os serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva dos veículos, não podendo ser
considerados como integrantes da manutenção mecânica os desgastes ou quebras provenientes do
mau uso dos mesmos.
8.15 Substituir imediatamente por outros veículos compatíveis disponíveis na locadora, em caráter
temporário, a partir do momento em que os veículos alugados forem entregues para realização de
serviços de manutenção ou consertos.
8.16 Ressarcir todos os danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em virtude de
imperfeição dos veículos fornecidos.
8.17 Garantir o fornecimento de peças de reposição pelo prazo mínimo do período de locação.
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8.18 Substituir os veículos alugados por outras do mesmo modelo ou compatível, em caráter definitivo,
quando houver acidente com perda total, furto, roubo ou incêndio, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas contados a partir da entrega do boletim de ocorrência policial, por parte da
CONTRATANTE.
8.19 Os veículos substituídos deverão atender as mesmas condições estabelecidas neste instrumento
contratual.
8.20 Obedecer aos dias, horários e locais pré-determinados pela CONTRATANTE para a execução
dos serviços.
9 – DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
9.1 O recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA, deverá ser documentada por escrito,
na própria Ordem de Serviço ou de Compra, ficando em poder da CONTRATADA, para comprovação
da entrega e habilitação ao pagamento.
9.2 O recebimento dos serviços não implica na sua aceitação definitiva, que dependerá da verificação
da qualidade dos mesmos por funcionário designado para tal pela CONTRATANTE.
9.3 o recebimento do veículo será feita pelo representante indicado pela contratante na sede/Unidade
Local do respectivo veículo o qual deverá realizar um teste de direção e 9.4 funcionamento do veículo
de modo a verificar o seu correto funcionamento. Será proibida a realização de testes de rua por
funcionários da CONTRATADA.
9.5 Somente após esta verificação a empresa contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura para posterior
pagamento.
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 conta
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corrente, 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:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDQ3RKVCNZIYQUIWOUEZMK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
18 de Outubro de 2022
11 - Ano XVIII - Nº 1540

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
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.
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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. 023/2022 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. 143/2017 de 07 de abril de 2017, 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 13 de Setembro de 2022.

_________________________________________________________
Representante do Órgão
Adriano Mendonça Pinheiro
Prefeito Municipal

____________________________________________________________
Representante da Empresa
I9 ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº. 29.377.762/0001-93
Jean David Souza de assunção
Representante Legal
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
0156/2022

PROCESSO LICITATÓRIO

Pregão/Presencial/Menor Preço por lote

MODALIDADE/FORMA/TIPO
NÚMERO DA LICITAÇÃO

023/2022

VALIDADE

12 meses

1 – DO OBJETO
Aos 13 (treze) dias do mês de setembro do ano de 2022, o Município de GONGOGI, com sede
no Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 14.235.048/0001-93, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Adriano Mendonça
Pinheiro, brasileiro, casado, portador da identidade nº 978580214 SSP/BA, inscrito no CPF nº
019.778.685-50, residente e domiciliado nesta cidade, e em conformidade com as atribuições que lhe
foram delegadas;
Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº. 143/2017 de 07 de
Abril de 2017, 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 13 de setembro 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 J R DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.496.988/0001-40, com sede na TRAVESSA SÃO MARCOS, N°85,
ANDAR 01, JÓIA DO ALMADO, COARACI – BA, CEP 45.638-000, neste ato representada pelo(a)
Sr(a). Nivaldo Dias Nascimento Junior, portador(a) da Cédula de Identidade nº 1372347836 - SSP/BA
e CPF nº 024.713.935-19, cuja proposta foi classificada em 01 ° (primeiro) lugar no certame.
1 – DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Registro de Preços para eventuais prestações
de serviços de locação de estrutura e equipamentos necessários para realização dos diversos eventos
do município de gongogi. Conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

LOTE
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SETOR REQUISITANTE: Diversas Secretarias.
LOTE 1
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT

UNID

10

DIÁRIA
S

R$7.000,00

R$70.000,00

10

DIÁRIA
S

R$1.500,00

R$15.000,00

15

DIÁRIA
S

R$1.500,00

R$22.500,00

PALCO TABLADO medindo 5 x 4m, montado em sistema
modulado de aço galvanizado, tablado com área e altura ajustáveis,
escada de acesso, cobertura em toldo tipo piramidal, fechamentos
4.
laterais e fundo com grades tipo guarda corpo.

30

DIÁRIA
S

R$500,00

R$15.000,00

CAMARIM tipo stand/Vips placas ts medindo 4 x 4m montado
5. em piso acarpetado, com cobertura em toldo.

20

DIÁRIA
S

R$1.000,00

R$20.000,00

CAMARIM CONVENCIONAL 4 x 4m montado em piso
6. acarpetado, com cobertura em toldo e e laterais em lonas ou tecidos.

20

DIÁRIAS

R$200,00

R$4.000,00

20

DIÁRIAS

R$300,00

R$6.000,00

200

DIÁRIAS

R$250,00

R$50.000,00

100

DIÁRIAS

R$250,00

R$25.000,00

100

DIÁRIAS

R$50,00

R$5.000,00

200

DIÁRIAS

R$250,00

R$50.000,00

PALCO PROFISSIONAL. Medindo 14 x 10 m, montado em
sistema modulado de aço galvanizado, escada de acesso, torre para
a sustentação da cobertura com torres de alumínio P-30, estrutura
da cobertura em alumínio grid P-50, cobertura em lona vinil ante
chamas de cor branca, piso em compensado de placas naval de
18mm, andaimes em tubos de 2 x 1,1/14, laterais do pro-cênico e
1. vinculado à estrutura, fechamento em cortinas tipo entretelas em
toda sua saia, bem como, painéis
laterais e de fundo.
PALCO CONVENCIONAL. Medindo 10 x 8m, montado em
sistema modulado de aço galvanizado, piso em compensado naval
de 18mm, andaimes em tubos galvanizados de 2 x 1,1/4, laterais do
pro cênico em lonas de tecidos na cor preta, escadade acesso, torre
para a sustentação da cobertura, com área e altura ajustáveis e
2. cobertas, fechamento tipo entretela em toda sua saia, bem como,
painéis laterais e de fundo
PALCO PEQUENO PORTE. Medindo 8 x 6m, montado em
sistema modulado de aço galvanizado, piso em compensado naval
de 18mm, andaimes em tubos galvanizados de 2 x 1,1/4, laterais do
pro cênico em lonas de tecidos na cor preta, escadade acesso, torre
para a sustentação da cobertura, com área e altura ajustáveis e
3.
cobertas, fechamento tipo entretela em
toda sua saia, bem como, painéis laterais e de fundo

STAND VIP 3 x 3 Salas moduladas em placas ts medindo 4 x 4m
montado em piso acarpetado, com cobertura em toldo.
TOLDO 5 x 5m, com estrutura em ferro tubular galvanizado e
cobertura modelo cone, chapéu de bruxa em lona de vinil branca
8. anti chamas
TOLDO 6 x 6m, com estrutura em ferro tubular galvanizado e
cobertura modelo chapéu de bruxa em lona de vinil branca anti
9. chamas
7.

TOLDO 3 x 3m, com estrutura em ferro tubular galvanizado e
10. cobertura modelo chapéu de bruxa em lona de vinil branca, anti
chamas.
BANHEIRO QUIMICO Portáteis tamanhos 1,30x1, polietileno
de alta densidade, porta com paredes duplas e componentes em aço
11. inox, com tanque de capacidade de 227 litros.

V. UNIT
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BANHEIRO QUIMICO P.N.E: Projetado para um fácil acesso de
cadeiras de roda, sem a necessidade de rampa. Amplo espaço
interno e corrimões de segurança, conferindo grande mobilidade e
12. conforto ao usuário.
13.

ELEVADOS para Policia Militar, com estrutura em ferro tubular
galvanizado, cobertura e acento.

ESTRUTURA DE TELÃO E OU LED 4 X 4m Material de
suporteem GRID, pe direito 6m
COBERTURA/TOLDO 12 x 12m, com estrutura em ferro tubular
galvanizado e cobertura modelo duas aguas em lona de vinil anti15. chamas branca
ESTRUTURA DE GRID 10 x 6m Para suporte de iluminação.
Material em GRID, Q50 e ou Q30 em alumínio, PE direito 5m
16. altura, 04 talhas 1t, 5m.
CAMAROTE VIP 20m x 6m. Montado com cobertura em GRID
p50 e torres p30 com lona branca antichama. Piso em placas de
17. compensado naval revertido de ferro perfil tipo u, andaimes
em ferro galvanizado.
14.

18.

PORTICO/PORTAL. Em Grid Q30 medindo 6m pé direito por 6m
de largura

PLACAS DE GRADIL/DISCIPLINADORES 2 x 1,10m Ferro
19. tubular
galvanizado de 2 e tubos de 1 polegadas 1/4
PLACAS DE FECHAMENTO/ISOLAMENTOS 2 x 2m. Ferro
20. Tipo perfil enrijecida de 2 p. placas de zinco galvanizados de 2m
x2m

30

DIÁRIAS

R$100,00

R$3.000,00

40

DIÁRIAS

R$500,00

R$20.000,00

10

DIÁRIAS

R$200,00

R$2.000,00

15

DIÁRIAS

R$500,00

R$7.500,00

10

DIÁRIAS

R$500,00

R$5.000,00

8

DIÁRIAS

R$500,00

R$4.000,00

10

DIÁRIAS

R$400,00

R$4.000,00

500

METRO

R$20,00

R$10.000,00

500

METRO

R$30,00

R$15.000,00

TOTAL -

R$353.000,00

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:
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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.
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5 – DA CONTRATAÇÃO COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS
5.1 - A contratação com o prestador de Serviço 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.
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
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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 Contratante obriga-se a:
8.1.2

receber os Serviços no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.1.3

verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dOs Serviços recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;

8.1.4

comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.1.5

acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

8.1.6

efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
8.3 São obrigações dos OPERADORES da Contratante:
a) Respeitar a sinalização de trânsito e os limites de velocidade respectivos;
b) Tomar conhecimento, antecipadamente, do local da prestação do serviço;
c) Nunca ler enquanto estiver dirigindo;
d) Nunca dirigir de chinelo ou similar, ou seja, usar sempre o calçado adequado;

e)

Nunca dirigir sob efeito de álcool ou drogas;

f)

Adotar sempre boas práticas de direção defensiva

8.4 - A Contratante obriga-se a:
8.5 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:
8.6 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as descrições do item licitado.
8.7 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.8 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;
8.9 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 01 (hora) que antecede a data da entrega, os motivos
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que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
8.10 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.11 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
8.12 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório
8.13 Garantia pelo período de locação do veículo.
8.14 Realizar os serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva dos veículos, não podendo ser
considerados como integrantes da manutenção mecânica os desgastes ou quebras provenientes do
mau uso dos mesmos.
8.15 Substituir imediatamente por outros veículos compatíveis disponíveis na locadora, em caráter
temporário, a partir do momento em que os veículos alugados forem entregues para realização de
serviços de manutenção ou consertos.
8.16 Ressarcir todos os danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em virtude de
imperfeição dos veículos fornecidos.
8.17 Garantir o fornecimento de peças de reposição pelo prazo mínimo do período de locação.
8.18 Substituir os veículos alugados por outras do mesmo modelo ou compatível, em caráter definitivo,
quando houver acidente com perda total, furto, roubo ou incêndio, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas contados a partir da entrega do boletim de ocorrência policial, por parte da
CONTRATANTE.
8.19 Os veículos substituídos deverão atender as mesmas condições estabelecidas neste instrumento
contratual.
8.20 Obedecer aos dias, horários e locais pré-determinados pela CONTRATANTE para a execução
dos serviços.
9 – DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
9.1 O recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA, deverá ser documentada por escrito,
na própria Ordem de Serviço ou de Compra, ficando em poder da CONTRATADA, para comprovação
da entrega e habilitação ao pagamento.
9.2 O recebimento dos serviços não implica na sua aceitação definitiva, que dependerá da verificação
da qualidade dos mesmos por funcionário designado para tal pela CONTRATANTE.
9.3 o recebimento do veículo será feita pelo representante indicado pela contratante na sede/Unidade
Local do respectivo veículo o qual deverá realizar um teste de direção e 9.4 funcionamento do veículo
de modo a verificar o seu correto funcionamento. Será proibida a realização de testes de rua por
funcionários da CONTRATADA.
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9.5 Somente após esta verificação a empresa contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura para posterior
pagamento.
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 conta
corrente, 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;
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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. 023/2022 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. 143/2017 de 07 de abril de 2017, 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, com exclusão de qualquer outro.
Gongogi – Ba 13 de Setembro de 2022.

_________________________________________________________
Representante do Órgão
Adriano Mendonça Pinheiro
Prefeito Municipal

____________________________________________________________
Representante da Empresa
JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ Nº 28.496.988/0001-40
Nivaldo Dias Nascimento Junior
(Empresário/Administrador)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDQ3RKVCNZIYQUIWOUEZMK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

